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volt, m e r t mindennek, ami nem jól t ö r t é n t , a német

Segíts magadon, s az Isten is megsegít.
A rendületlen hit lelkesedése, az elszánt és szilárd akarat szük téren is véghetetlen
nagyot művel.

Lapunk mult évi folyama nem valami rózsaszínben tünteti fel egyházunk állapotát,
jelennek súlyos bajai,

nem pusztán a

hanem és még inkább a kilá-

Ugy vagyunk, mikor a minden oldalról szüntelen
panaszokat

jövünk

a régi

A

halljuk,

hogy

szinte

boldog időket visszakíván ni,

gaz, hogy panaszkodni

Nem

tudtunk

egyet

kísértetbe
amikor,

is csak arról volt szabad, a

mit a censura megengedni kegyeskedett; de élt ben-

érteni,

a közösség érzete

nem tudott gyökeret verni sziveinkben : ki más okozh a t t a volna,

mint a bécsi kormány,

et imperas"

elvét követve

folyvást

mely a „divide
konkolyt

hint a

testvérek közé.
Nem volt kellő tudomány, a theologiai irodalom
mezeje parlagon h e v e r t :

tásba helyezett fogyatkozó jövő miatt.
hangzó

volt az oka.

a politikai mostoha
tudománynak

nem lehet máskép,

viszonyoknál

magasabb

szabású

miután

fogva a protestáns
intézetet nem léte-

síthetni, é s így a magasabb tudományosságnak

mun-

kaköre nem lévén, senki m a g á t a r r a nem is adja.
A hitélet csökkent, az egyházi kapcsok lazultak :

nünk a boldogító hit, hogy majd jobbra fordul min-

ez kétségen kivül

den, csak egyszer m a g u n k urai lehessünk.

a politikai viszonyok úgy, hogy zsinatot tarthassunk,

Az

emberek

akkor

sem

voltak

különbek

mint

ma, ki is j u t o t t annak folytán mindenkinek a roszból
quantum

satis,

de legalább

a lelkiismeret

nyugodt

nagy b a j ;

ámde forduljanak csak

majd rendet csinálunk mi, és megujul minden.
Ilyenek és ezekhez hasonlók voltak a biztatások,
melyek bajainkat a múltban elviselhetőbbekké

tették

és melyekkel mulasztásainkat is évtizedeken keresztül

vezhetni, kik az egyházzal való szorosabb összekötte-

szépítgettük,

tésüket fentartváu,

palástolgattuk.

A külső erőszak, mely megnyomorított, bizonyos
tekintetben javunkra

szóval tettel bizonyítják.

szolgált, amennyiben a ter-

így haladva, hova tovább mind kevesebben lesznek

mészet törvénye szerint ellenhatást szülvén, a vallásos

az előkelők, kikre az egyháznak támaszkodni lehesseu,

buzgalmat

és miután a társadalomban ma is azok a hang- és

tott,

is

annak sorsa iránti érdeklődésüket

fokozta;

célra

nem

de

vezető

viszont

bénítólag

intézkedéseinket

is

úgy

hatün-

tetvén fel, mint a rajtunk nem álló körülményekhez
kénytelen-kelletlen alkalmazkodást,

mivel

aztán min-

den szűkkeblűség bátran takaródzott.
Ma mindez többé nem j á r j a ,

irányadók:

azon

mértékben

kevesbülnek

természet

szerint az egyes községekben

is az egyházukat sze-

rető, hitbuzgó

mértékben

hivek,

amely

tapasztalják

az elhidegülést a főbbeknél.

és az utolsó évek

Az úgynevezett praktikus emberek, kik rendesen

váltig megtaníthattak, mennyi felületes önámítás rej-

csak

az

előttük

fekvő tényekre

építnek, „József e

lett azon eljárásban, mely az örökös „ h a ' - v a l takar-

romlásáért* egyenesen a népet teszik felelőssé, mint

gatta a faji indolentiában, és öröklött balhiedelmekből

amely, ú g y látszik, politikai felszabadulását csakugyan

eredt elbizakodottságban gyökerező fogyatkozásokat és

arra kivánná felhasználni,

hibákat.

detőinek

Ezen orvosolatlan maradt régi bajokat, melyeket
most már nem palástolhatni, a vallási kérdéseket állhatatosan

kerülő

amennyiben

mai

sem

odáig nem megy,

egyházat a századokon át uralko-

befolyása

alól

emancipálván,

tapodhassa,

ami

eddig

mind

kegyeletének

azt
szent

tárgya volt.

politikai áramlat csak növeli,

törvényhozásunk

hogy a protestáns

lábbal

hogy magát a vallás hir-

Pedig bizony megtanulhattuk volna már a történelemből, hogy
a

mi

már

a nép

csak

a földön

azt

tiporja

fekszik,

amit

el,

a társa-

dott egyházzal aránylag egyenlő benefieiumokban része-

dalom

sítse, sem semmi olyat nem tesz, mi egyházunk direct

vezénylettek

elnyomására

zénylő rendszerben van hiba, vagy az alkalmazás nem

célzónak

volna

mondható,

mely utóbbi

esetben a protestánsok u. n. világi eleme közönyéből
felrázatván,

a nemzeti

egyháza

szabadság

ügyét

m i v e l te.

porba

ejtettek.

botlanak,

nyilván

—

Ahol

vagy

a

a
ve-

Lássuk tehát, milyen a protestáns egyház koreredet

szerint ? milyenné

fejlődött

hazánk viszonyai között ? és végre, milyen lehet ma ?

azon magasztos öntudatról, melylyel a bu/gó protestáns ember 1825-től fogva egész 1 8 6 8 - i g
mint

sorra

mányrendszere

A mai nemzedéknek maholnap fogalma sem lesz

dolgát

már

történik helyesen.

az így keletkező mozgalom az egyházba

ismét u j életet öntene.

intézői

A római egyház a világhódító régi Róma
tönével intézményét egyenesen
ahol

vezérlésről

van

arra

alapította,

öszhogy

a szó, ott parancsolónak,

ahol parancsoló van, ott föltétlenül

és

engedelmeskedő-

évek felé megindult,

nek kell lennie. Ehezképest a papságot a vallás egye-

az előfizetőknek majdnem fele, és a dolgozótársaknak

düli letéteményesévé, és mint ilyet a társadalom üdv-

Mikor lapunk

az ötvenes

jó nagy része a világiak
renc,

közül került ki.

Eőri Sándor, Fáy András,

Bay Fe-

Gönczy Pál, Irinyi

József, Ivánka Imre, Kerkapoly Károly, Lónyay Meny-

osztó, uralkodó rendévé tette.
ben oly pásztorok,

kik

A papok ez intézmény-

mellett

a

községnek

mint

értelem nélküli nyájnak, pusztán vakengedelmesség a

hért, Tolcsvai Nagy Gedeon, Prónay Gábor b., Sár-

dolga. Aki nem pap, ha a

közy József, Sárközy

Márton,

volna is, vallás dolgában nincs szólója, nem sui juris.

Lajos, Teleki Gyula gr.,

— Ez aztán oly rendszer, mely a kormányzást nem

Szilágyi Ferenc,

Kázmér,

Szontagh

Szentiványi

csak

Miklós br. stb. stb. dolgozataikkal gyakrabban talál-

teszi; nem is lehetne

kozhatott a „Prot. egyházi és iskolai lap" hasábjain

az egyháznak nem a lelkek meghódítása

az olvasó.

séges célja, hanem a hatalom gyakorlása.

Ma azoknak egy nagy része
és nem tapasztaljuk,

örök

álmát

hogy az egyházi élet

hanem

legnagyobb

Teleki Sándor gr., Tisza Kálmán, Yárady Gábor, Yay

aluszsza,

biztossá,

világ

Mikor tehát

az

véghetetlenül
ellene

kényelmessé

szót sem

emberiség

bölcse

is

szólani,

ha

volna

fel-

észrevette, hogy az

terén működni akaró méltó utódjaik támadtak volna ;

egyház célt és eszközt összetévesztve, a

egy másik része magas hivatalban van, és „első sze-

téria vilissé, és a appok uralomvágáynak

vallást ma-

retetét nyilván elhagyta* ; mind össze egykettőt ne-

közévé alacsonyította, létrejött a reformatio.

merő

esz-

A reformatiot nyelvünk hitujitásnak mondja, és

tassa, az egyházi kormányt mindenestül a világi ha-

méltán, minthogy a történelem tanúsága szerint csak-

talom aegise alá helyezte, s így a kormányzatra nézve

ugyan e korszakalkotó eseménytől keltezhető a hitélet

a német reformatio nem annyira rendszert, mint urat

általános megújhodása, nemcsak a protestantismusban,

cserélt.

hanem az ezzel

szemben

álló

római

egyházban

D e a reformatio által a hieüdőkben
zások koránt sem olyanok, hogy
okvetlen

eszközölt válto-

azok

miatt

történni.

szaka-

Bár

Kedvezőbb viszonyok között alakult meg a refor-

is.

dásnak

kellett

volna

nagyok

voltak

is a hiendőkre nézve a nézetkülönb-

mily

mált

egyház kormányzata Svájcban.

vetkezetességű

esze

Kálvin

mind elejétől fogva oda

kormány

szervezetét

ségek, meg volt még is a hitformában oly közös alap,

alapra fektesse;

a község

Isten

melynek fonalán elébb utóbb létre

ményese

jöhetett volna az

De
labesre
ház
sége

a

hatalomnak,

kezelésmódja
midőn

a reformátorok

a

pri m a

térve, a valóságban létező,

helyébe

az

eszményit,

egyházat

uralkodó egy-

a Krisztus

alatt szellemileg egyesülő
t e s z i k ; midőn a

mali

fejedelem-

l á t h a t a t l a n

papi

hierarchia

elle-

irány-

zódik, hogy a hatalomnak Istentől való származásához
képest a polgári

egyesség.

vaskő-

Isten

pítandó meg.

is theokratiai

rendeletéből

következésképen

kijelentett

akarata

a

letétehatalom

szerint álla-

E szerint a polgári áthágás egyszers-

mind Isten ellen elkövetett bűn és így az Isten rendelte

megtorlás

irányában

alkalmazandó,

a

hitbeli

vétséget pedig bünteti a hatalom, nem vallási szempontból, hanem mint a polgári törvény ellen elkövetett

nében kimondják, hogy „a keresztyének igazság sze-

bünt.

rint mind a papi rendhez tartoznak,

hiva-

állapít meg a községi képviselet, mint a római egy-

egymástól,* : e paradoxnak

ház a papi hierarchia alapján, és a lelkiismereti sza-

talra nézve különböznek

látszó mondattal, mely a szent
egyetemes

papság

irás

és csak
értelmében

az

elvét állítja fel, a reforma-

tio egy, a római egyházzal homlokegyenest ellenkező
oly társadalmi rendszert

szentesített,

teljes jogegyenlőségénél fogva
ségről többé szó
a

közbizalom

hol

föltétlen

a

badság

vajmi keveset

vélemény

nem

csak olyan kényszer-rendszert

nyert

fenyíttetik

azzal,

meg

a

hitbeli

az egyház,

hanem

büntettetik a polgári hatalom nevében.

tagok

H a z á n k b a n , hol könnyen érthető okokból a német rendszer épen nem, a genfi rendszer pedig csak

munkásság

mint

korlátolt mértékben volt alkalmazható, consistentiát a

által

protestáns egyháznak épen

kell kiérdemelni.

az

adott,

megsemmisítésére volt irányozva,

A dolgok e rendét

hogy

engedelmes-

sem lehet, és a felsőbbséget,

kifolyását folytonos

Ez kerülő uton

könnyebb volt a theoriában

megállapítani,és eszményileg kiszínezni, mint megvalósí-

t.

ami

folyvást

a

nyomás;

i.

amit el nem törölhetett, azt csak annál jobban megszilárdította,

ós

lehetővé

tette,

hogy

egyfelől

az

tani ; mert az a kizárólag erkölcsi eszközökre támasz-

egyetemes

kodó egyházkormány, mely egyedül az értelemre hi-

marasztás

vatkozik,

a

k l é z s i a k ö v e t é s és más hasonló kényszerintézkedé-

a

sek által a genfi rendszert legalább kicsiben

kormányzók

vallásos tudat oly

és kormányzottak

kifejlettségét

részéről

föltételezi,

reformatió korában sem a közönségnél, sem

mely
a

pap-

ság között nem igen volt található.
A reformátorok ezt

belátván,

papság

elvéhez

alkalmazkodva

uzusát be vegye,

siettek

is

csak-

fejlődése folytáu csak

tanítottak,

tudományos

prédikáltak,
és

népszerű

hamar

átalakulása mellett,

lásos eszmék oly mozgalmát idézzék elő, mely a társa-

retetből némelyek óhajtanák is,

dalom minden rétegeibe elhatván, lehetővé tegye amaz

nem volna.

eszményi kormányrendszer életbeléptetését.
hamarabb

a

nálunk

civilisatió haladó

felhagyott, és ma az

államéletnek az 1848-diki törvények

könyveket irtak, szóval mindent elkövettek, hogy a val-

Azonban

ek-

tézkedésével, mely a társadalmi lét rég letűnt korának
egészen más rendéhez tartozott,

szerveztek,

pap-

Azonban a protestáns egyház minden afféle in-

nem emberfeletti erőfeszítéssel szó- és írásbeli oktanépiskolákat

a
az

is meghonosítsa.

tás utján segíteni

a bajon,

más felől

alapján történt

még ha a scutica iránti előszetöbbé visszaállítható

Az emberiség fejlődése az ideiglenes

mankókat

mintsem törekvésük megte-

sorra elszedegeti, ós helyükbe amaz örök törvényeket

remhette volna várt gyümölcsét, kiütöttek a pórláza-

kell alkalmaznunk, melyeket Isten mind elejétől fogva

dások, ós a német reformatio, hogy ügyét a lázongó

a dolgol ba oltott. Ilyen társadalmi törvény az, hogy

népnek tett egyházi jogengedmények által ne kockáz-

„ami a szabadságból született, a szabadság által kell
1*

élnie vagy az igazság által elvesznie". E törvényről

a munkához, bízván dolga sikerét és kimenetelét arra,

nekünk protestánsoknak legkevésbé illik megfeledkez-

kitől missióját vette, az Istenre.
Ezt nem holmi kenetes flosculusként, hanem mint

nünk és határozottan vissza kell utasítanunk minden
olyan kísérletet, mely a protestáns szabadságot gyö-

olyan

igazságot

mondom ki,

melyre a reformátorok

kerében megtámadva a hívek megfogyatkozott egyhá-

müvüket első sorban alapították, midőn lerontván há-

ziasságát

tuk mögött a hidat, mely világi méltóság,

külső hatalmi

eszközök által akarja hely-

kincs és

hatalom felé vitt, dolgukat merőben Isten kezére bizták.

reállítani.
Maga az a tény, hogy a reform átió által vallásilag nagykorúnak

proclamált

népet

ma,

századdal később némelyek gyámság alá

negyedfél

helyzendőnek

Pedig mikor ők fölléptek a társadalmi viszonyok hasonlíthatlanul gonoszabbak

voltak mint m a ;

nép tudatlanabb, sülyedtebb erkölcsű, a magasb osz-

tartják, csak azt bizonyítja, hogy „a szabadságban,

tályúak pedig törvényt nem ismerő,

melylyel

kok voltak.

minket

a Krisztus

megszabadított",

meg

nem állottunk és a dicső reformátorok nyomdokit elhagytuk.

féktelen zsarno-

Korunk oly durvaságot, minővel a reformátoroknak
kellett ^zembe szállaniok, többé nem ismer;

Azokat

kell ismét felkeresnünk,

és visszatérve

jában,

hogy a h i t o k t a t á s

azon mértékben hiszi mellőzhetni,

a bibliaolvasás

célszerűbb

berendezése,

közönségesebbé

vallási

iratok

tétele,

terjesztése

által,

de nem

kisebb veszedelmek rejlenek azon félmíveltség hóbort-

Luther első álláspontjára egész erőből azon lennünk,

népszerű

mert a

mely

retek

ujabb időben a vallást és ennek

terjedését

mind

szolgáit

melyben az isme-

nagyobb

körökben

eszközli.

Mintha az ismeret megszüntetné ós nem inkább emelné

és mindenféle egyéb hatalmunkban álló módon a vallási

a szív ama titokteljes ösztönét,

köztudat élénkülését eszközöljük és lehetővé tegyük a

vágyaival egy láthatatlan világhoz csatlakozik.

puszta

erkölcsi

eszközökkel

való egyházkormányzást

ugy, amint a nagy reformátorok azt célba vették.

Az embert a létért

való

mely

legfelségesebb

mindennapi

küzdelme

önző célok felé vonzza, s ez ideig óráig elfelejtetheti

J ó l tudom, hogy az nem könnyű feladat, hogy

vele emberi magasb rendeltetését, de az élet ünnepé-

a mai kor utilitási iránya mellett erős dolog lesz az

lyesb perceiben annál követelőbben szólal meg neinesb

embereket arról meggyőzni,

halhatatlan lelkük

természetének geniusa, és j a j a szerencsétlennek,

is

hervadt lelkű álbölcseség e ritkább felszólalásoktól is

érdekében

közreműködni

hogy

legalább

olyan szükség,

mint az a jó részt sisyphusi munka, melyet politikai
érdekeik megóvása tekintetéből tesznek;

kit

megfosztott.

de mikor a

Soha se féltsük tehát a vallást sem a kor ma-

tényleges viszonyok az alternatívát úgy ál í t j á k , hogy

terialisticus irányától, sem a vallások előállása törté-

vagy keményen munkálkodni és élni, vagy tétlen el-

nelmét bolygató tudománytól; hanem tegye meg minden

veszni kell: én percig sem kétkedem, hogy egyházaink

ember kötelességét a maga körében úgy, a hogy tudja,

őrállói a helyzet válságát gondolóra vévén, majd mun-

és bízza a többit a jó Istenre.

kára

serkennek
Bár meddig

és a mulasztottakat
panaszkodunk,

helyreigazítják.

azzal a dolgon se-

Egy község sem sülyedhetett annyira,
találtassanak

a serdülő

hogy ne

nemzedékben a jóra fogéko-

gítve nem lesz; hanem aki egyházi állapotaink jobbra

nyabb

fordulását igazán óhajtja, ne feledje, hogy mikor köz

mellett

a hanyatlás, ő maga is okvetlen részes abban, minél-

presbyterek válhatnának

fogva mindenekelőtt magán kell kezdenie,

értelmes, jóakaratú presbyteriumot megalkotni, ós ez

és a ha-

természetűek,

kikből

idővel egyházukat

gondos
szerető

vallási

tagok,

ápolás

jóra való

Pedig ha sikerül a lelkésznek

nyatló vallásos életet magában feltámasztania az által,

uton jóra célzó szándékainak

hogy hittel és a siker biztos reményével fog oly mun-

gédeket szerezni, feladatának nehezebb részét megol-

kához, melyet Isten akarata szerint teljesít.

dottnak tekintheti, nem csak annyiban, hogy egyháza

magában a népben se-

A magyar protestáns egyház negyedfél százados

szellemi előmenetelét terv szerint munkálhatja, hanem

megpróbáltatása alatt váltig megtanulhatta, e közmon-

a maga anyagi helyzetét is javíthatja szóval egyházát

dás igazságát: „segíts magadon, s az Isten is meg-

virágoztathatja.

segít" ; de megtanulhatta

az egyház minden egyes

tagja is, hogy oldott kéve féle közállapotunk mellett

Azoktól,

kik

társadalmi állapotainkat javíthat-

lanoknak, a nép sülyedt erkölcsét olyannak festik,
biztos segítséget sehonnan nem várhatván, maga lásson í mintha azon m i r semmi jó sem fogna, ezt k é r d j ü k :

„Hol van a ti h i t e t e k ? " Mi hisszük ós tudjuk, hogy
Isten keze ma sem rövidült meg, ós magunk tapasztalatát a zsoltáriró szavaival így formulázzuk: Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de soha nem láttam,
hogy szent tisztében

híven

eljáró lelkipásztor

elha-

gyatott és magzata kenyeret kéregetett volna.
D R . BALLAGI MÓR.

A bibliai csodák.
A felsőszabolcsi ref. egyházmegye kiküszöbölte iskoláiból a bibliai csodákat, mert a b i b l i a i
csodák
babonás hitre vezetnek.
E kezdeményezés folytán okvetlen meg fog indulni
az eszmék tisztító harca a bibliai csodák felett, a legrövidebb idö alatt, a többi ref. egyházraegyék kebelében
is. Szabad legyen azért nekem, mint e megindítandó harc
egyik gyenge erejű bár, de jó akaratú önkéntes közvitézének, ez alkalommal egy kis előcsatározást kezdenem meg.
A kérdés, mely felett az eszmék tisztító harca meg
fog indulni, ez: tanitandók-e az úgynevezett bibliai csodák népiskoláinkban, avagy nem?
En azon tábornak vagyok önkéntes közvitéze, mely
azért fog küzdeni, hogy az úgynevezett bibliai csodák
t a n í t t a s s a n a k népiskoláinkban.
A bibliai történetek mutatják fel Jézus nagyszerű
s emberboldogitó mindazon t e t t e i t , melyek őt a világ
megváltójává, üdvezitőjévé emelték fel. Jézus tettei között pedig legnagyszerűbbek a legemberboldogitóbbak
azok, melyeket az úgynevezett bibliai csodák terjesztenek
elénk. Annak tehát, aki Jézust, a z ő c s e l e k e d e t e i
a l a p j á n , miit a világ megváltóját, üdvezitőjét, igazán
megakarja ismertetni, aem szabad mellőzni, nem szabad
szántszándékkal elhallgatni az úgynevezett bibliai csodákat, vagyis Jézus azon cselekedeteit, melyeket a rövidlátó jóakarat természet- vagy tapasztalat- és észfelettiek
nek tart. Tanítani kell ezeket okvetlen népiskoláinkban }
csakhogy felül kell helyeznünk Jézus tetteit, minden
oly féle mesterségen, melyet népámitó szemfényvesztők
űztek minden időben és űznek e mi napjainkban is ; —
csakhogy nem szabad az ő tettei alól a tapasztalati és
józan észszerű igazságok alapját vakmerően kifeszegetnünk.
Ne csak tanítsuk és tanultassuk tehát az úgynevezett bibliai csodákat, hanem magyarázzuk is meg azokat, s akkor nem fognak azok babonás hitre vezetni.
Természetfeletti csak az Isten. Cselekedet nem lehet természetfeletti. Ez képtelenség. Természetes cselekvények tehát mindazok is, melyeket Jézus a világ megváltása, üdvezitése céljából vitt véghez, s csakis a bibliai
kifejezések betű- és szószerinti felfogása és értelmezése
tüntet fel azok közül némelyeket természetfelettieknek.

Tanítsuk tehát népiskoláinkban, hogy J é z u s a
v a k o k n a k s z e m ü k v i l á g á t v i s z a a d t a , a sánt á k a t , p o k l o s o k a t és s ü k e t e k e t
meggyógyította s a halottakat
feltámasztotta.
Mindezeket valósággal és igazán cselekedte ő ; de mindezen cselekedetek még a bibliai kifejezések betű- és szószerinti felfogása és értelmezése folytán sem tűnhetnek
fel a jóakarat és józan értelem előtt természetfelettieknek.
Avagy nem mondjuk e, még a testei szemeikkel
legélesebben látókról is, ha lelkileg sötétségben tévelyegnek s a vakhit útján nyomorult lelki vakságba rohannak, nem mondjuk-e kérdem, hogy az ilyenek v a k o k ?
Es ha lemetszi az evangyéliom predikálása az ilyeneknek lelki szemeiről a hályogot, nem ezt mondjuk-e : a
vakok szemök világát veszik?
Avagy nem mondjuk-e, még a testi lábaikkal legegyenesebben és legbiztosabban járókról is, ha önérzetük
és önállóságuk hiányzik, ha a helyett, hogy munka által
keresnék az egyéni jóllétet és szabad-ágot, tétlenül és
tunyán vesztegelnek a bün és szolgaság nyomorában, nem
mondjuk-e, kérdem, hogy az ilyenek b é n á k ? És ha
meggyógyítja az ilyen lelki bénákat az evangélium ama
serkentő szózata : keljetek fel és járjatok ! — nem ezt
mondjuk-e: a s á n t á k j á r n a k ?
Avagy nem mondjuk-©, még a legegészségesebbekés legtisztábbakról is, ha erkölcsileg tisztátalanok; ha az
érzéki és testi gyönyörökben a poklosságig el vannak
merülve, nem mondjuk-e kérdem, hogy az ilyenek p o k l o s o k ? És ha az evangéliom felkölti az ilyenekben
az erény és igazság szeretetét, nem ezt mondj uk-e; a
poklosok megtisztulnak?
Avagy nem mondjuk-e, még a legtökéletesebb haliérzékkel birokról is, ha az értelmi és lelki süketség
minden jóra és nemesre fogékonytalanná teszi őket; ha
nem akarnak hallgatni sem embert, sem prófétát, nem
még az égi mennydörgést sem, nem mondjuk e, kérdem»
hogy az ilyenek s i k e t e k ? És ha az ilyeneknek füleiket megnyitja a Krisztus evangyélioma, nem ezt mondjuk-e : a s ü k e t e k h a l l a n a k ?
Avagy nem mondjuk-e, még a legjobb testi egészséggel dicsekedőknek is, ha nincs bennök önbecsérzet és
nincsen öntudat; ha az erkölcsi romlottság és alásülyedtség mohos sírjában némán és mereven feküsznek, nem
mondjuk-e, kérdem, hogy az ilyenek h a l o t t a k ? —
És ha az ilyen megkövesült emberi vázakra leheli az
üdvezitő evangyélioma; ha uj erkölcsi életre kelnek fel
az ilyenek eme szózat hallására : támadj fel, aki aluszol!
nem ezt mondjuk-e : a h a l o t t a k
feltámadnak?
És ha az Urnák szolgái, vagy bárkik is, ilyen módon és ilyen értelemben vakokat, sántákat, poklosokat
és süketeket gyógyítanak, ha halottakat támasztanak fel:
kinek jutna eszébe vakmerőleg azt állítani és hirdetni,
hogy ezek csoda cselekedeteket vittek véghez ? És ha a
vakok, sánták, poklosok és süketek meggyógyítása s a
halottak feltámasztása nem csoda ma : nem volt ez csoda

a Jézus idejében sem, és bizonyára nem is volt akkor a
Jézus követői között egy lélek sem, aki a Jézus tetteit
természetfelettieknek tartotta volna. Az emberi roszakarat és tudatlanság tette Jézus némely tetteit csodásokká
s igy természetfelettikké, és pedig csak azért, mert azt,
amit az evangyélisták leirtak, szószerint fogták fel és
betű szerint értelmezték. Ma is csak a tudatlanság és
roszakarat taitja Jézus némely cselekedeteit csodásoknak,
és pedig egyedül azért, mert attól fél, hogy a Jézus,
csodák nélkül, nem lehet Krisztus, vagyis nem lehet a
világ Megváltója és üdvezitője. Én pedig azt állitom és
azt hirdetem, hogy a Jézust Krisztussá, azaz a világ
megváltójává és üdvözítőjévé nem is annyira az ő c s e l e k e d e t e i tették, mint sokkal inkább az általa hirdetett azon e s z m é k , amelyek hivatva vannak ma is
vakokat, sántákat, poklosokat és süketeket gyógyítani,
hivatva vannak halottakat feltámasztani; én azt állitom,
én azt hirdetem, hogy a Jézus, Krisztus volna akkor is,
ha egyetlen egy cselekedetét sem jegyezték volna is fel
az ő apostolai, vagyis ha nem ismernők is az ő cselekedeteit.
Ilyen értelemben nem lehet és nem szabad tehát a
ref. népiskolákból kizárni az úgynevezett bibliai csodákat, mert a z o k t a n í t á s a é l ő és o k o s h i t r e
vezérel.
Végre szabad legyen megjegyeznem, hogy a természetfeletti, vagyis a csoda tettek elvetése mellett nem
esik el a Jézus i s t e n f i ú s á g a , mivel Jézus nem azért
I s t e n fia, mert e g y e s nyomorultakat természetfeletti
uton meggyógyított, hanem v i l á g b o l d o g í t ó cselekedetei és eszméi tették őt Isten fiává. Ha Jézus istenfiúsága természetfeletti, vagyis csoda tetteken alapszik :
miképen volnánk m i Isten fiai, kik nem vihetünk véghez semmi természetfelettit ? — pedig a Jézus minékünk
t e s t v é r ü n k s az ő Atyja a mi A t y á n k is, és igy
mi is I s t e n fiai v a g y u n k ! * )
Ágya, 1876. dec. 20.
NAGY

SÁNDOR,

ref. lelkész.
*) U. i. Ha, akár a felfogást, akár az értelmezést illetőleg
tévutoD járok: debreceni hittanár Tóth Sámuel barátomtól útbaigazítást kérek és várok.
N a g y S.
Azon reményben, hogy a felhívott tanár úr nem fogja megtagadni a kért útbaigazítást, mi egyeló're minden megjegyzés nélkül
adjuk e cikket.
Szerk.

ISKOLAÜGY.
A tanítók mellékfoglalkozása és az 1868-iki
népiskolai törvény I4l-ik §-a.
Az 1868. 38. t. c. 141. §-a igy szól: „A tanitó
országos, vármegyei, városi, községi és egyházi képviselő,
valamint esküdtszéki tag is lehet ugyan, de semminemű

hivatalt a tanítóság mellett nem viselhet. Olyan teendőket
azonban, melyek helyben és tanórákon kivül végezhetők,
az iskolai felsőség előleges engedelmével elvállalhat." —
E törvény folytán — a dunamelléki ref. egyházkerület
1876. októberi gyűlése jegyzőkönyvének 20-ik pontja szerint felhivatik az egyházkerület, hogy: „a tanítóknak
mellékhivatalok viselése meg ne engedtessék, ha pedig
tanítási óráik végzésén kivül helyben elvégezhető mellékfoglalatosságot akarnának magokra vállalni, ez iránt az
illető egyházi hatóságtól kell engedélyt nyerniök." Azonban, hogy melyek legyenek az ilyen előleges bejelentés
alá tartozó és engedély mellett gyakorolható mellékfoglalatosságok, — arról mind az 1868. évi népiskolai törvény,
mind az 1876. évi póttörvényczikk, mind az egyházkerületi jegyzőkönyv mélyen hallgat, pedig az illetőket nagy
zavarból mentené ki akár egy miniszteri, akár egyházkerületi útasitás, mely az ilyen mellékfoglalkozásokat
lehetőleg körülírná és meghatározná. —
Hogy a tanitó mellékhivatalt, p. o. községi jegyzőséget, postamesterséget, biztosító ügynökséget stb. nem
viselhet, az igen természetes; mert ezeknek bármelyike
gyakran elvonhatná őt főkötelességétől, a tanítástól, —
de hogy hivatalos óráin kivül minden tisztességes mellékfoglalatosság gyakorlására az iskolaszék vagy presbytérium engedélyét legyen kénytelen kikérni, s ezek tetszésök szerint eltilthassák attól, ezt az egyéni szabadság
legnagyobb megszorításának tartom. — Hiszen ez esetben
annak a szatmármegyei tanítónak, ki üres óráiban művészi kivitelű fapipákat farag s azokat csekély jövedelme
szaporítására értékesiti: előbb az iskolaszék jóváhagyását
kell kikérnie, hogy ezen mellékfoglalkozást gyakorolhassa, — vagy ha valamelyik tanitó az irodalom terén
való működés által akar magának némi mellékjövedelmet
szerezni, — előbb meg kell kérdeznie az illető hatóságtól,
valyon megengedtetik-e neki üres óráiban verseket irni,
vagy valamelyik szépirodalmi vagy szaklap dolgozótársává lenni; mert hát ez is mellékfoglalkozás.
Hogy a legszelídebb kifejezéssel éljek, igen visszásnak tűnik fel az idézett 141-ik §-ban az : miszerint azt
megengedi, hogy a tanitó példáúl megyei képviselő lehessen, a mi pedig a legjobb esetben is minden megyegyülés
alkalmával legalább 3 napra elvonja őt iskolájától, —
de ha a tanitó hivatalos óráin kivül magán órákat akar
adni, erre nézve az iskolai hatóság engedélyét kell kinyernie, a mi ha történetesen-a 141. § alapján — bármi
okból tőle megtagadtatik, szomorú szivvel kell lemondania
a 142-ik §-ban felette szűkre szabott fizetésének ily tisztességes és épen szakmájába vágó mellékfoglalkozás általi
szaporításáról, — mert a törvény arról nem intézkedik,
hogy a tanitó, a néha csupa szükkeblűségből hozható
letiltás ellen hova fordúljon, hol keressen orvoslást.
A közoktatási minisztérium, meg lehet győződve
arról, hogy a népiskolai törvénynek talán egyetlen §-a
sem fog oly készségesen végrehajtatni, mint ez; mert
his*í ez semmi költségbe nem kerül, — de az iskolák
célszerű berendezése, kellő tanszerekkel való ellátása

likus atyánkfiainál, hol a cuncta supercilio movens plébános
minden mindenekben ? —
Mindenesetre helyén volna, hogy a közokt. minisztérium e visszás helyzetet egy rendelet által megszüntetné,
és az ebből származható s csak a tanitókat sújtó kellemetlenségeknek elejét venné. —

által csak nem terhelhetjük a lakosságot, vagy az iskolamulasztók elleni szigorú eljárás által csak nem haragíthatjuk magunkra a hanyag szüléket, — hiszen a népszerűségre is kell adnunk valamit. —
De tegyük fel, hogy a községi iskolaszékekben és
ref. presbytériumokban mindig találkozik egy két méltányos ember, ki a szegény tanítónak tisztességes mellékfoglalkozását megengedhetőnek tartja, — de hát katho-
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Könyvismertetés.
A vallás bölcsészet
kézi könyve.
Irta Dr.
Kovács Ödön, a vallásbölcsészét és ker. hittan ny. r. tanára a n.-enyedi ref. theologiai akadémián.
Revideálták
Dobos János ceglédi ref. lelkész és Fejes István s.-a.-ujhelyi ref. lelkész. Első kötet: A vallás mint tünemény,
vagy a vallások története. Budapest, 1876. Kiadja a magyarországi protestáns egylet 20-\- 388 lap. A Franklintársulat nyomdája.
A protestáns theologiai könyvtár előfizetőinek türelme közelebb akaratlanul is egy kis próbára tétetett.
Már már bezáródott az 1876-ik év, és az előfizetők az
ezen évre igért három kötet munkából egyet sem láttak.
Mielőtt azonban végbucsut vettünk volna e most elköltözött évtől, örömmel győződtünk meg, hogy a türelem
rózsát terem. Az ó-testamentom igért forditása ugyan
elmaradt, legalább egy időre (feleljenek érte hazai protestáns egyházunk s a történelem előtt azok, kik annak
nagy részt okozói valának), de nyertek az előfizetők két
oly munkát, melyek hazai theologiai könyvtárunknak
drága gyöngyeit fogják képezni.
Egyike ezen munkáknak : a fent cimezett mű, „A
vallásbölcsészet kézi könyvé"-nek első kötete, melyet ez
úttal olvasóinknak be akarunk mutatni.
Hazai theologiai irodalmunk annyira szegény, hogy
ha a theologia bármelyik ágában jelenik is meg egy
egy becsesebb dolgozat, kénytelenek vagyunk azt hézagpótlónak, nélkülözhetlennek cimezni. Oly nagy mértékben
azonban talán sehol sincs tájékoztató kalauzra szükségünk, mint azon a téren, melyet eme kezünk alatti mű
bevilágít. Talán nem hajitom el a sulykot, ha azt mondom, hogy ezen mű legtöbbünk előtt egy egészen uj
világot tár fel, egy oly régióba vezérel el bennünket,
melyben a világ legelső tudósai is csak botorkálnak ugyan
még ma is, és a melyre egy egész élet fáradhatlan búvárkodásai is csak gyenge fényt derítenek még: de a
mely azok előtt meg, kik csupán a hazai nyelven megjelent tudományos munkákra vannak szorítva, legnagyobb
részben ismeretlen.

LAJOS.

C

Pedig mennyire szükséges ismerni ezen regiot, ha
akár általában a vallásos érzet és tudat fejlődésének világába be akarunk pillanitani, akár ha különösebben a
zsidóságnak s keresztyénségnek előállását, kifejlődését, ez
utóbbinak elterjedését, s ennek egyéb vallásokkal való
összefüggését megakarjuk érteni.
Egy egészen uj, vagy jobban mondva egy ős régi
világot tár fel előttünk ezen munka Megismerteti velünk
a gygások permanens harcát; feltárja előttünk — a menynyire a tudomány eddigi fejlettsége mellett lehető, azon
küzdelmet, melyet az emberi szellem-óriásai az ég ellen
vivtak, vagyis tisztábban szólva, feltárja előttünk, hogy a
külömböző idők, világrészek s népek nagy vallási géniusai miként igyekeztek azon nagy kérdéseket megfejteni,
melyek az embereket általában, de különösen a vallásos
kedélyüeket érdekelték mióta eszmélő ember van a föld
hátán, s érdekelni fogják mindaddig, míg porhüvelyünket
le nem vetjük s tisztább szemekkel nem látunk. Megfejteni azon kérdéssket: Ki vagy mi az az erő, mely a
világ mindenséget s ebben az embert létrehozta ? Miből
s mi célból hozta létre ? Mit kiván azon fő erő tőlünk ?
Miként tölthetjük be helyesen annak akaratát ? Mi a
bűn, erény ? Lesz-é és hol ezeknek büntetése, illetőleg
jutalmazása? Évezredek fáradoztak e nagy kérdések
megfejtésén, és talán évmilliók fognak még fáradozni.
Könyvünk az elmúlt évezredeket vezeti el előttünk.
A .Bevezetés" után, mely kimutatja 1) a vallásbölcsészet helyét a bölcsészeti tudományok között; 2) a vallásbölcsészet viszonyát a vallástudomány organismusához ;
s végül 3) szól a vallásbölcsészet előállásáról és felosztásáról, lerajzoltatik a vallás kezdetleges nyilvánulása, a
mint az a természeti állapotban levő népeknél felismerhető. Ezen fejezetben adatik a természetvallás fogalma
általános jelleme, a fetisismus és samanismus, Délafrika, Délamerika, a sarklakók, a polynesiai szigetlakók,
az afrikai néger törzsek, az északamerikai indiánok,
Mexikó, Peru őslakóinak vallása.
A második fejezet szól a Túrán népfajról és vallásáról általában, és a chinaiak vallásáról különösen, jelesen
Confuciusról, a chinaiak szt könyvei és vallásrendszere-,
erkölcsrendszeréről s a chinai babonáról. A harmadik
fejezet első szakasza tartalmazza az árja népcsalád val-

lásának ázsiai alakulásait, u. m. a brahmanismust, a
buddhaismust, a zend faj vallását, a Zarathusrát; második
szakasza az árja népcsalád vallásának európai alakulásait,
u. m. a germánok, görögök és rómaiak vallását. A negyedik fejezet, foglalkozik a sémi vagy mesopotámiai népcsaládok vallásával • és pedig az első szakasz az egyptomiak vallásával, itt a többek közt az osirisi mondakörrel,
a heliopolisi és memfisi vallásalakkal, az állat imádással;
a második szakasz : a szorosabb értelemben vett sémiták
vagy mesopotámiaiak vallásával, melynek egyes részeit a
következők képezik : Bábel és Assur vallása ; a nyugoti
sémiták (feniciaiak és izraeliták) vallása ; Izrael vallása ;
Jézus vallása ; az Izlam. Végül jön a „Befejezés", mely
a vallások osztályozásáról szól.
A tartalomjegyzék e rövid felemlítése, mutatja a
könyv tartalmának gazdagságát, és ha még megemlítjük,
hogy szerző, bár külföldi tekintélyek műveit használta,
de azokat nem fordította, hanem átdolgozta, és így azok
betűihez sehol nem ragaszkodik, hanem a mi tudományos
táplálékot azokból merített, azt szelleme úgy szólván feldolgozta, és csak azután tálalja a magyar közönség elé
tiszta, érthető, s könnyen élvezhető nyelven ; azt hiszszük
elég lesz a könyv becse iránt előleges tájékoztatásul.
Ezen mű — mint cimében említők — a hazai protestáns egylet firmája alatt jelent meg ugyan, de azért
ne rettenjen vissza tőle a legjámborabb keresztyén sem.
Talál ugyan benne egy pár szakaszt, jelesen hol Izráel
és Jézus vallása tárgyaltatik, melyek a kegyes lelkek
hagyományos hitét talán kellemetlenül érintik, melyeken
eléggé tisztán felismerhető a szerző által ezen szakaszokban
követett K u e n e n , B a u r és S t r a u s z szelleme • de
e pár szakaszt eltudva élvezettel és tanúsággal olvashatja
e művet bármely művelt ember, tartozzék akármelyik
theologiai irányhoz, sőt bármely vallásfelekezethez.
Hogy némi bepillantást engedjünk e könyvbe ide
igtatunk belőle pár töredéket. A harmadik fejezet szól a
brahmanismusról, s miután az előadatik első eredeti kifejlődésében, így folytattatik :
Uj hazájokban, a Ganges vidékén, egész vallás- és
életrendszerök gyökeres átalakuláson ment át. A régi
életteljes természetistenek, a lég-, a világosság- a tüzistennek concret alakjai háttérbe léptek a határozatlan,
elvont ő s e g y s é g vagy ő s 1 é n y e g mellett, melyből
féktelen képzelődéssel kigondolt emanatio folytán állott
elő a világ a nép életében a szabad önérzet, az erőteljes férfiasság, a tettvágy és munkakedv, a természet
szépségeinek életvidám élvezete elfojtatott, elnyomatott a
tropikus természet tikkasztó napja alatt, s a hierarchikus
papi kaszt minden fáradtság nélkül szoi'ithatá a kimerült
népet egy setét dogmatikai rendszer és borzadály keltő
askésis békói közé. — Ez uj hit és életrendszer alapja,
lényege a pantheismus. Pantheismus, a szó valódi, szószerinti értelmében, elannyira, hogy a brahmanismus pantheismusa mellett a többi vallásos és bölcseimi rendszer,
melyeket még e névvel szoktak bélyegezni, a Spinoza

egyedüli substantiája, a Hegel absolutja, sőt a stoikusok
világlelke is e névre méltatlanná válik.
Ez átalakulásra többek között két főtényező folyt
be; az egyik positiv-theologiai, a másik speculativ. Az
első ősi vallásos és életnézletünkből és gyakorlatukból
származik
. .
Hasonló eredményekre vezetet' a bölcsészeti gondolkozás, a szemlélődés (specu'atio) is. Magok az egyes
külön természeti istenségek soha teljesen körülirt, egymástól határozottan megkülömböztetett egyéni alakokká
nem lettek; a nép élénk képzelődése folytán egyik a
másikba átfolyt; mindig azt tüntették fel legnagyobbnak,
mindenféle hatalommal birónak, a kihez épen imájokat
intézték. Nevelte a zavart az egyes törzsek közelebbi
egyesülése alkalmával az ugyanazon jelentőségű, de külömböző nevü istenségek összecsoportosulása. Mindezekhez
járult azon részint tapasztalati, részint szemléleti úton nyert
meggyőződés, hogy a különböző természeti jelenségek s
igy ezek külön istenségei is egy általános alaperőnek,
mindenek közös lényegének nyilatkozatai, kifolyásai. Ez
alaperő, ezen közös lényeg az egész tüneményvilágnak,
az istenek, az emberek és a természet concret alakjainak
ősalapja, őslényege. Ez őslényeg jelölésére a bölcsészetnek hiányzik a szava, mert hiányzik fogalmából mindaz,
a mi határozott s igy kifejezhető. Az, a mi határozott s
igy meg is határozható, már nem az őslényeg, hanem
ennek csak nyilatkozata, kifolyása, ideiglenes alakja. Ezért
leggyakrabban csak T a t ( = az) vagy Aum ( = ő) szavakkal jelzék; vagy nevezték léleknek, világi éleknek
(Atma, Paramatma), szellemnek (Puruscha), világteremtőnek (Pradzsapati). Ez elvont bölcseimi fogalom és a
vallásoshit szintoly elvont alakítása a mindenekfelett álló
fölényről, a Brahmáról, azonosiUattak, s ezáltal a világ
és élet felfogására, valamint az egész gyakorlati élet
rendszerére is határozott, átalakitó befolyást nyertek.
Azonban maga a Brahma határozottabb alakot épen nem
öltött; sőt mindazon száranélküli elmélkedéseknek, hasonlatoknak, melyek ez őslényeg, a Brahma, minősége felől
vallásos, és bölcseimi irataikban találhatók, végeredménye
és végcélja az, hogy a Brahma emberi fogalmakkal meg
nem határozható, szavakkal ki nem fejezhető; ő m i n d e n , és mégis s e m m i abból mit mi ismerni, kifejezni
tudunk. Midőn egy tanitvány mesterét kérte: „Taníts
meg engem oh uram a Brahmát ismerni", a mester hoszszasan hallgatott, s a tanitvány ismételt kérésére azt feleié :
„Én (hallgatásom által) már megmondtam, de te azt nem
értéd, a szellem meg nem nevezhető." „Az nem vastag,
nem vékony, nem kurta, nem hosszú, nem hallható, nem
érinthető, alaktalan, változhatatlan; nem ilyen, nem olyan
( = meg nem határozható); valami egyéb, mint a mit
ismerünk; valami egyéb, mint a mit nem ismerünk ; azt
megnevezni, felfogni nem lehet." „A Brahma ismeretlen
azok előtt, kik őt ismerik, ismerős azok előtt, kik őt
nem ismerik." És mégis e megnevezhetlen valami létalapja, lényege a világon minden létezőnek, kicsinynek
és nagynak egyaránt. „Az (t. i. a Brahma) a lélek én

bennem, kisebb, mint egy buzaszem, nagyobb mint a
föld, nagyobb mint minden világok; az az én lelkem;
az a Brahma." „Az a világosság, mely fénylik a legmagasabb világokban és a mely fénylik az emberek belsejében is", t. i. ez a világosság a Brahma, a melynek az
egész látható világosság kifolyása és a melynek az emberi
lélek is, melynek lényege világosság, egy részét teszi.
„Ez azon szellem, a mely ugy ezen, mint ama világot
és minden teremtményeket kormányoz, a mely a földben,
vizben, tűzben, levegőben, szélben, napban, holdban lakik,
és mégis valami egyéb, mint emezek, melyet ezek nem
ismernek, melynek ezek testei, mely ezeket bensőleg kormányozza ; az a halhatatlan szeMm, mely lát, de nem
láttatik, hall, de őt nem hallják, észrevesz és ismer, de
maga észre nem vétetik és nem ismertetik, az a szellem,
mely titeket is bensőleg kormányoz ; nincs más mely látna,
hallana stb." „Az a világító, halhatatlan lélek az emberben, az a világító, halhatatlan lélek a földben, az a szellem." „Az, a mely előtt és a mely után semmi sincs, a
mely nem benn és nem künn van, az a lélek, a mindent
átfogó Brahma." „Alany és tárgy és az alany kormányzója ( = lélek, világ és fő lény) ezek mind a Brahma."
„A Brahma ismerete által minden ismerve van". „Tanuld
meg ezt: mindez halhatatlan szellem. Minden a Brahma."
En vagyok az egész világegyetem eredete, valamint
megsemmisülése is, rajtam csüng e mindenség egyesülve
mint sinóron a gyöngyszemek. En vagyok a nedv a
vizben, a hang a levegőben, a szellem a férfiban, a szent
ratokban az áhítat, a napnak és holdnak világa, . . . a
bűnbánat a vezeklőben, a bölcseség a bölcsben, az erő
az erősben, a szeretet az élőben, törvény által nem korlátolva." „A kezdetnélküli legfőbb Brahma ő, a ki sem
lét, sem nem lét, a ki mindenütt kézzel, lábbal, szemmel,
fővel és szájjal van ellátva és mindenütt fülel; e világban lakik e világot átfogja; a ki minden érzékektől
menten az érzékek erejétől sugárzik, . . . a ki a lényekben van, és azokon kivül ; mozgó, mozdulatlan:
finomsága miatt nem látható ; közeli és távoli; oszthatatlan és mégis mint megoszolva létező a lényekben, minden
lények megtartója, elnyelője és szülője; az ismeretre
méltó ismeret, ez által megközelíthető, minden szívben
benne lakó. O ugy az e n s, mint a n o n-ens. Ő — ezen
ens és non-ens — volt kezdetben, egy és egyedül." „Akkor nem volt sem lét, sem nem-lét; sem világ sem levegő
sem valami e felett . . . Nem volt halál, nem halhatatlanság, sem nappalnak és éjnek szétválasztása. Hanem
az (Tad) lélegzett, a nélkül, hogy lélegzetet vegyen, elmerülve önmagában. Rajta kivül nem volt semmi. Setétség volt akkor, setétségbe burkolva a viz, és minden
kiilönválasztatlanul összekeverődve benne. A lét az űrben
nyugodt, mely azt magában hordá, és e világ az ő áhítata
ereje által hozatott létre. Először felkelt Kama (a vágy)
az ő lelkében, s ez lett az első mag. így magyarázták
ki a bölcsek, sziveikben utángondolva (elmélkedve), a lét
bilincsét a ner létben." — Hogy miként l e t t , ágazott
szét e Brahma világgá, azt részint mythologiai alakban

fejezik ki, pl. felébredt benne a kívánság egy szép nő
(M a j a) alakjában, ez csalta őt meg, ezzel nemzé a világot ; részint pedig bölcsészeti és költői hasonlatokban
és képekben. „Miként a háló a pókból, a fa a magból,
a tűz a szénből, a folyó a forrásból, a hullám a tenger
tükréből: ugy állott elő a világ a Brahmából", vagy,
miként a tej megalszik, a viz megfagy, a tojás szétfoly,
ugy aludt, fagyott, folyt szét a Brahma világgá. „Miként
az oceanba egyesülnek minden vizek, a bőrbe minden
érzések, a nyelvbe minden íz, az orrba minden szag, a
szembe miuden alak, a fülbe minden hang, a kedélybe
minden elhatározás, a szívbe minden tudomány, . . . ugy
van ő is (ő benne egyesülnek mindenek).
Majd előadatik ezen fejezetben a lélek újjászületéséről szóló tan, és ezután így folytattatik :
Ezen felfogáson alapszik már a brahmanok vallásos erkölcstana, a szabályok és törvények azon hosszú
sorozata, mely az indusok életét le a mindennapi munkásság legapróbb részletéig, sőt a testi élet szokott természetes nyilatkozatáig szigorúan megszabta, és a szellemi
és testi élet minden mozzanatát, az utolsó leheletvételig
bilincsekbe verte. Es e szabályok oly aprólékosak voltak,
minden mozdulatot oly szorosan meghatároztak, hogy a
legéberebb őrködés és figyelem sem volt képes az embert azok megsértésétől, s így a megtisztátalanulástól megmenteni, pedig a legkisebb megtisztátalanulás is, ha az
előirt vezeklés elmaradt, elég volt arra, hogy a pokol
kínjait, és a legalsó állati testben való újjászületést vonja
maga után. Tisztátalanitó volt pl. egy holt testnek, vagy
egy Tsandalának érintése, oly helyre lépés, hol emberek
állatok maradványai — csont, haj, köröm stb. — voltak,
nem egészen tiszta, habár tisztának tartott edények és
evőeszközök használata, oly ember lehelete, a ki pálinkát
ivott vagy hagymát evett, a saját test mindféle ürülése
stb. Mindezen és ilynemű megtisztátalanulásra a Manu
törvénykönyvében a tisztulási és vezeklési gyakorlatoknak
hosszas és részletes rendszere van előírva. Kissebb tisztátalanságoknál elég volt a bőjtölés, imák elmondása,
tehénürülékkel mosakodás, tehénvizelet ivása; a nagyobb
bűnök, mint a pálinkaital, kinos és gyakran az öngyilkosságig fokozódó vezeklést kívántak, pl. forró vaj, vagy
forró tehénvizelet ivását. A ki véletlenül egy tehenet megölt, negyed évig lépésről lépésre kell egy másik tehenet
kisérnie és rabszolgaként szolgálnia. Az, a ki egy brahmant megölt, csak az önkéntes tűzbe rohanás által moshatja le bűnét. Azonban e tisztulási törvények bármily
szigorú megtartása, az előirt vezeklések teljesítése, más
előirt kötelességeknek, pl. békességes indulat az emberek
J
ránt, az állatok és növények kímélése, a szentiratok o vasása, bármily lelkiismeretes gyakorlása : csak a pokoltól és az alsóbb fokú újjászületéstől mentesítenek, a tisz
tulást siettetik, de magát az ujjászületési processust meg
nem szüntetik. E tisztulási törvények követése csak a
legdurvább tisztálalanságot tartja távol, de nem magát a
természeti életet, mely a Brahma végkifolyása, a Brahma
és lények közt áthághatlan válaszfal Pedig a legmgasbb

feladat visszatérni az isteni eredethez, a Brahmába; csak
ezáltal szakadt meg a vándorlás, csak akkor ha ő bele
olvad fel, nyugszik meg az ember az újjászületés kínjától. E teljes visszatérés pedig csak az érzéki élet teljes
megtagadása, a testi természet teljes megölése, az érzéki
világgal még összekötő minden viszonynak és kapocsnak
teljes széttörése által éretik el. Ez ö n m e g g y i k o l á s i
processusnak is határozott rendszere van. Első fokozat
a remete élet, a társadalomtól elszakadva, erdőkben, fakéreggel, állatbőrrel ruházkodva, csakis gyümölcsesel és
gyökerekkel táplálkozva, csupasz földön hálva, s szaka"
datlanul a szent-iratok olvasásával és a feletti elmélkedéssel foglalkozva. A második fokozat a test rendszeres
kínzása; földön hengerőzés, naphosszat féllábon vagy lábujjhegyen állás, esőnek, hidegnek, forróságnak, tűznek
meztelenül tűrése stb. Hőskölteményeik csapongó képzelődéssel mulatnak ily szent önkínzók ( f a k i r o k ) leírásában, a mely ugyan a lehetőség határát túlhaladja, de
maga a valódiság is, melyet az utazók tudósításai ismertetnek, csaknem túlszárnyalja mindazt, a mit mi európaiak
képzelni tudunk.

retnők a többek között az „Izrael vallásáról" szóló feje
zetet is minél terjedelmesebben kivonatolva ide mellékelni,
hogy tájékoztatnók olvasóinkat azon uj világítás felől,
melyben itt előttünk a már rég ismert, vagy legalább
ismerni vélt dolgok megjelennek.
De reményijük, hogy e kevés töredék is sejtetni
fogja az olvasóval, hogy szerző & a prot. egylet egy nem
mindennapi munkával gazdagította hazai tudományos irodalmunkat.
Ezen munkával majd nem egy időben hagyta el a
sajtót a prot theologiai könyvtár egy másik kötete: Lang
dogmatikája, magyar fordításban, melyről bővebben jövőre.

Olvashatni fakirokról, a kik belől szegekkel kirakott csizmákban járják körül az országot, szegekkel kirakott lapon hengerődznek, vállukon átszúrt vason csüngve
tűzzel süttetik magokat. H e u s d e irja többek közt : egy
fakír 30 évig függött egy keskeny kut fölött, ugy, hogy
lába a keresztfába nyomódott; egy másik addig tartá
karjait feje fölött keresztezve, míg oda meredtek s körmei tenyerén átuőve könyökig nőttek ; a másik 20 évig
ült egy 4 láb magas üregben ; másik Benaréstől Jagernatig (600 mértföld) testével mérte az utat. Midőn az
ilynemű önkínzások által a fakír már teljes uralmat nyert
teste fölött, beáll a harmadik, a legmagasabb fokozat,
megkísérteni, hogy még élve, még a testben lakozva,
elmerüljön a Brahmába; e végett igyekszik elnyomni
magában minden oly tulajdont, mely a Brahma isteni természetével nem talál, minden idegen érzelmet, képzetet
és gondolatot, s szelleme egész működését a Brahmába
igyekszik központosítani; „a Brahmát a legbensőbb szemlélődés, a teljes elmerülés szenderében kell gondolni, finomabbnak mint az atom, fényesebbnek, mint az arany."
Miután pedig a Brahma az egy, tiszta, változhatlan, meghatározhatlan ő s i é t : a gondolatnak ezen belemerülése
nem egyéb, mint minden határozott gondolatnak, a gondolat minden lehető tartalmának eltávolítása, az öntudat
teljes kiürítése, magának a gondolásnak megszűnése. És
ha mindez nem használ, ha az érzéki világ tudata és az
ön-tudat még ekkor sem hal ki, akkor a sokféle kínzások
által már végkép elbénitott, elbetegesitett testi és szellemi
életállapotban, az örülésig fokozódott vad fanatismusokban százan és ezeren vetnek véget életöknek, a bálvány
szekér kerekei elé vasy a Ganges szent vizébe vetve
magokat."

A d e b r e c e n i superintendentiának az állami segély
felosztása tárgyában kelt határozatát, annak kulisza mögötti
eseményeit, s végűi egyik tényezőnek a debreceni prot.
lapban közzé tett nézeteit, melyek közlésénél az események kellő világításba helyezve nincsenek — nekünk
agyon hallgatnunk nem lehet.
A debreceni egyház és főiskola megunva az államsegély felosztása körül évenként meg-megujuló harcot, de
meg főleg hogy a sikert t. i. az állami segély */3-át magának biztosítsa, egy állandó tervezet létrehozását hozta
javaslatba, s annak összeállítását az egyházkerület 4.
tekintélyes, szerintök elfogulatlan s nem érdekelt debreceni
tagra, sőt talán épen főiskolai tanárra bízta.
Hogy e javaslat mennyiben felel meg, az azt készített férfiak öntudata szerint, az igazságnak, azt csak sejtenünk lehet, biztos tudomással róla nem bírhatunk, de
hogy az a máramaros-ugocsai egyházmegye gondolkodása szerint annak épen nem felel meg, sőt vele ellentétben áll, azt azon felterjesztése, melylyel az egyházmegye a véleményadásra hozzá is kiküldött javaslatra
felelt — kétségen kivül helyezi.
Ezen felterjesztésében kifejti a máramaros-ugocsai
egyházmegye , hogy az államsegély félremagyarázhatlan
célja a szegény egyházak és belhivatalnokok segélyezése.
Elmondá, hogy itt minő nyomor honol sok egyház kebelében, hogy az iskolák és templomok mily rozzantak, hogy a lelkészek és tanitók mily silányul díjazvák
s a többi közt, hogy a nagy szegénységnek megdob
bentő képet adjon — megemlité egy lelkész komikus alakját, a ki, mert más ruhája nem volt, kénytelen
vala bárom külömböző termettel bíró egyéntől kapott
ruhákat hordani egyszerre, pedig egyik darabja sem az
ő termetéhez illett. Elmondá, hogy az államsegélynek a
főiskola javára benttartása mennyire igazságtalan, mert
általa a közös teherviselés alól épen azon gazdag egy

Ha terünk engedné, szívesen igtatnók még ide akár
ezen fejezet többi részét, akár a következő, érdekességben
egymással vetekedő fejezetek egyik másik darabját; sze-
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céljától rendeltetésétől, melyet az illető egyházmegyék
házak mentetnek fel, a kik arra képesebbek, s azok
önként
rendelkezése alá bocsátottak, s így a márasujttatnak, a kik szegényebbek, akik az államsegélyre
marosi, ugocsai, bányai, szatmári stb. egyházmegyék
leginkább szorulnak; — végül mert tudta, hogy arguilletősége felett, a melyre nézve azok tiltakoztak, semmi
mentumait, bár mily erősek volnának is, a debreceni
esetre
sem. Az egyházkerület csak a kiosztás arányát
s a vele azonos érdekű gazdag egyházak által figyelemre
határozza
meg az egyházak anyagi helyezetéhez képest,
méltatva nem lesznek, az állami segély azon részének
de
nem
a
célt, a mely félremagyarázhatlan.
— a mely a máramaros-ugocsai egyházmegyét illette
Még kevésbbé volt jogosított az egyházkerület a
volna — más célra leendő felhasználása ellen az önkorfelterjesztés ellen alakilag megrovást és roszalást mondani
mányzat és a protestántismus nevében, mely a vegyes viki. Ám bírálja meg s döntse el sophismái alapján, midőn
dékeken szegénysége s a vele járó terhek által erősen
' argumentumokat nem talál, a kérdést, ám hunyja be szefenyegetve van, jogosan tiltakozott.
meit a nyomor és veszély jelenségei előtt, s hitesse el
A debreceni lőiskolának szükségeit, melynek fonönmagával és a világgal, hogy kötelességeit híven teltosságát soha kétségbe nem vonta, s a melynek támogajesité,
ha a látszattal megelégszik s helyzetében mindezt
tásához járulni mindég kész volt, az egyházkerület kömegengedhetőnek
tartja, mi ebben nem akadályozhatzös terhéül ösmerve el, áli alános és aránylagos adó által
juk;
de
az
egyházmegye
az egyházkerületnek nem közevéleményezte fedeztetni.
ge, az egy független tanácskozó alkotmányos testület,
Ezen felterjesztés az egyházkerületi gyűlésen fel
mely tetteiért saját lelkismeretének s a közvéleménynek
sem olvastatott, megelégedett a gyűlés e g y i k
debrefelelős. — Hozott határozatait felülbírálja az egyházc e n i t a n á r e l ő a d á s á v a l , határozatának indokerület, de nem bírája az egyházmegye egyetemének,
kaiul, hogy „az állami segély 7a "át bent tartá, a
megváltoztathatja
ítéleteit — de nem lehet illetékes
máramaros-ugoesai egyházmegyének hangja és modora
megrovója
azoknak,
legkevésbé, ha azokat egy elfogult
felett sajnálatát és roszalását fejezte ki, az ellen tiltakoelőadó
értesülése
után
hallja. Egyébiránt hivatkozunk a
zott, sőt elnöksége utján az ugocsai esperestet megrótta
felterjesztésre,
amely
tudomásunkkal
f. évi april hóban e
s jövőre az ily határozatok meg nem engedésére utalapokba
megjelent.
sította!"
De legkevésbé volt jogosítva és legkevésbé felel meg
Ezen határozat pedig egy egyházmegye nagy köaz igazságnak, hogy az egyházkerület elnöksége utján
zönségével özemben keletkezett a nélkül, hogy a feltermegróvta s jövőre intette az ugocsai esperestet, a miért ez
jesztésben használt állítólagos sértő hangról még csak
a nagy többség által sőt egyhangúlag hozott határoszemélyes tudomást szerzett volna az egyházkerület; megzatot és elfogadott felirati szöveget kihirdeté és kiadállapította a crimen laesae majestatist s kiszabta a bünmányozá. — Sajátszerű felfogás egy alkotmányos testetést a nélkül, hogy vizsgálatot tartott volna. — És
tület
elnökének teendőiről! — s ha Debrecenben e felfovolt egy segédgondnok, ki közvetlen felszólalásával előgás
jutott
volna is érvényre, azért a máram.-ugocsai
segélte e határozatot. Ám nőjjön nagyot a dicsőségből kijuegyházmegye alkotmányos érzülete nem engedné meg,
tott osztályrészének boldogító tudatában.
hogy az elnöklő esperes a hozandó határozatot előre megE jogtalanság- és méltánytalanságra a' „Szatmárba"
diktálja, úgy mint azt talán az egyházkerület az e.-mefelszólaló Bartha Mór ellen síkra lép a referens s a hatágyének előre megsúgni óhajtotta volna. Azt hiszik, hogy
rozatnak védelmére kél.
a márm.-ugocsai egyházmegye fejlődöttsége megtűrné
A referens e felszólamlása egészen természetszerű,
nyakán
a hierarchia azon hivét, ki a fölülről vett utasís legkevésbé sem csodálatos, hogy az apa saját szörnytásokat
az
egyházmegyén keresztül erőszakolni törekednék?
szülöttének még erkölcsi hiányait is fedezni igyekszik,
A cikkiró úr mind ezt „az alkotmányosság jól felcsodálatos csak az, hogy a határozatot és eljárást — nem
fogott érdekében" így látná jónak. — Alkotmányos értudom meggyőződése rovására-e ? avagy csak kényszezületében helyezvén magam, az egyházkerületnek azon
rűségből ? vagy talán tollhibából ? az „alkotmányosság
l
javaslatot
tenném, hogy ha a tiszántúli, — bocsánat, —
jól fel fogott érdekével" motiválja.
a debreceni superintendentiának a tizenkilencedik századÉn azt hiszem, itt tollhiba van ! és az megtörténbeli történetében még egyszer előfordulna, hogy egy
hetik még az olyan okos emberen is, mint a cikkíró
közérdekű ügy közelbirálás végett az e.-megyéuek adatúr. — Az „alkotmányosság" szó helyett „hierarchia"
nék ki, az „alkotmányosság jól felfogott érdekében" előre
volna olvasandó ! — s ha nincs tollhiba, akkor a
megkellene állapítani, hogy az egyházkerület véleménye
cikkiró úr az alkotmányt, az egyházmegyéknek az egyszerint
mi a jó, helyes és törvényes, s aztán azt mondani
házkerülethezi viszonyát bizonyára a tanár és diákok
mit
az
egyszeri szegény ember a fiának „válaszsz fiam a
közötti viszonyból vonta le, akkor az alkotmány szerint
két
ló
közül,
a melyik neked tetszik, de azt előre megegy oly megcsontosodott s tagjaiban hajlithatlan stereomondom,
[hogy
a szürkét nem adom." A történteket az
typ alak, melynek fejéről bizony még a vaskalap sem
egyházmegye
úgy
hiszem elhallgatni nem fogja, azt elhallhiányzik.
gatni erkölcsi súlya nem is engedi ; mindenesetre világra
Az egyházkerület az államsegélynek csak azon része
bocsátja az „alkotmányosság jól felfogott érdekében" létre
felett volt határozni jogosított, elvonni azt meghatározott
2*

jött eme szörnyet, hadd tanuljanak belőle az autonomikus
kormányzattal nem biró felekezeteknek a püspökségei.
Az egyházkerület pedig, ám haladjon tovább az
uton, a melyre térni látszik, tekintélyének egész súlyával
fojtsa el a szót, melyet igazságának érzetében a keserűség sajtolt ki, nevelje, erősítse a hierarchiát, hogy az
üljön az önkormányzat nyakára,sújtsa azok helyzetét, kiken
segíteni volna hivatva, sőt vonja el tőlük azt is, amit más
t. i. az állam adna, s tegye nehezebbé a helyzetet, mely
ma is alig viselhető, s tegye még nagyobbá az ürt, mely
az egyházmegyék érdekeinek külömbsége között létezik,
a helyett, hogy azt kötelessége szerint áthidalná ; de számoljon érte a saját önudatának, a protestantismusnak, számoljon érte a világnak, a törtóaelemnek, mert a következményekért ő a felelős.
N.-Szőllős, 1876. dec. 15.*)

Dolinay úr vállalatainak üdvös voltát és kitűnő szerkesztését, a vallás és közoktatási niinister úr úgy a „Hasznos
mulattatóknak mint a „Lányok Lapjá"-nak a népiskolák és
fensőbb tanodákban leendő terjesztését a tan felügyelőségek
által országszerte melegen ajánlotta.
Husz ünnepi és alkalmi prédikáció.

Közrebocsátja

K o v á c s J ó z s e f nagykorpádi h. h. lelkipásztor. Debrecen, ifj. Csáthy Károlynál 1877. Ara 1 frt. 20 kr. —
Szerző hattyúdala e mű, melynek megjelenési évét már
nem érte meg, s ezért nem tejesülhet be előszavában
kifejezett ígérete: „Az írás, melyet magyarázni kísérlek,
Isten beszéde és Isten igazsága . . . a tán g y a r l ó
i r á n y és alak, melyben magyarázom, az az enyinr. Ha
e z e n i r á n y , a m e l y e t ma k e v e s e n k ö v e t n e k ,
és ez alak, mely tán a szónoklati szabályokba gyakran
is ütközik, kedves lelkipásztor társaim elismerésével találkozand: ugy I s t e n s e g e d e l m é v e l , m é g t ö b b SZENTPÁLY ISTVÁN,
a már.-ugocs. egyházmegye v. főjegyzője.
s z ö r i s t a l á l k o z u n k . " — Ami a gyűjteményt illeti, a
prédikációk közül 16 ünnepi alkalmakra van készítve, 4
pedig speciális esetekre: elemi csapások alkalmával,
templom
szenteléskor, elaggott lelkipásztor fölött és lelIJROJD^LLOM.
kipásztor fölött. Ez utóbbinak expositiója némileg visszataszító hatású, amennyiben ily alkalomhoz nem igen illő
A Dolinay Gyula által szerkesztett „ L á n y o k L a p az egyháztagok ostorozása, mit maga szerző is észrevesz,
j á t" ajánljuk az érdeklettek figyelmébe. Ez a szép kiáls ezért e kérdéssel: „de mit rajzolom én itt az emberek
lítású folyóirat máris nagy népszerűségnek örvend, és
egyik részének gyarlóságait, és a másik rész bátorságáméltán, mert a női jellemet fejlesztő elbeszélések, honnak alapját?"— átmegy a szövegre: hiszen mi azért jötleányi erényekre buzdító költemények mellett, jó részt
tünk ide, hogy annak, kit ama koporsó sötét födele takar,
foglalnak el ezen lapban a gazdasszonykodás és háztartegyünk végtisztességet, és hallassuk a gyászban a vigasztás körébe vágó ismeretterjesztő közlemények, mi az
talás szavát." Szerző a homiletikai szabályokat és a szóegészséges irányú nőnevelésügy szempontjából rendkívül
noki alakzatokat nem igen tartja meg, de minden során
figyelemre méltó. Ebből látható, hogy a „Lányok Lapja"
látszik
a gondosság és szorgalom, melylyel művét létreinkább serdülő korú leányok számára van szerkesztve.
hozta.
Előfizetési ára negyedévre 1 frt, félévre 2 frt;
A „Hasznos mulattató" cimű ifjúsági folyóirat
az uj évvel ötödik évi folyamába lépett s ugyanekkor előfizetési ára tetemesen lejebb szállíttatott. Eddig
megrendelési ára egész évre 6 frt volt, uj évtől kezdve
4 frt leend. Mely előnyös változást midőn ezennel a közönség figyelmébe ajánljuk, megjegyezzük, hogy a „Hasznos mulattató" diszes kiállításban, könyv alakú füzetben,
szines borítékkal havonként kétszer jelenik meg, minden
füzet kitűnő közleményeket tartalmaz s csinos képekkel
van illustrálva, úgy hogy ezen kiváló gonddal szerkesztett
s irodalmunkban egyedül álló komolyabb irányú ifjúsági
folyóirat nagyon érdemes a haladni, mívelődni vágyó
értelmes ifjúság pártolására. Dolinay Gyula szerkesztőhez
Budapesten, VIII. ker. ősz-utca 15-ik sz. intézendők a
megrendelési pénzek. Megemlítjük e helyen, hogy tekintve
*) Hogy ezen cikket csak most, megiratása után 3 hét múlva
közöljük, midőn már a „Szatmáriban is megelőztettünk, ennek oka
nem a mi hanyagságunk, hanem a cikk kézbesítésére felkért egyén
feledékenysége. Mellékesen megjegyezzük, hogy apró kifogásaink volnának ugyan ezen fentebbi cikknek egynémely állítása ellenében, de
általában véve meg vagyunk győződve jogossága felől ezen keserű
felszólalásnak.
Szerb.

Tér- és Alaktan. Irta P o l l á k K á i i m , budapesti
községi tanító. Bp., Tettey Nándornál, 1877. Papírba
kötött példány ára 28 kr. — A népiskola IV. V. és VI.
osztálya és az ismétlő iskolák számára a ministeri tanterv
alapján irt, a szöveg közé nyomott ábrákkal világosított
és alkalmas feladványokkal ellátott kézikönyv. Ugy látszik, szerző tőle telhetőleg igyekezett a tantételek helyességét és a feladványok megoldását, Gráfé nézete szerint,
szemléltetni és népszerű módon bebizonyítani.

K Ü L Ö N F É L É K .
* A hódmezővásárheiyi ref. egyház presbyteriuma
m. hó 23-ik napján tartott gyűlésében a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnak a magyarországi középiskolákra vonatkozó „ r e n d s z a b á l y á t " a prot. önkormányzattal s a helyi viszonyokkal célszerű összhangzásba
hozva, elfogadta, s egyszersmind ugy intézkedett, hogy
főgymnáziumában a tandijt s az alapitványok kamatait
méltányosan emelve, az ezekből reménylett többletből az

eddig csak 800 o. é. forinttal dijazott t a n á r o k a t , a
veivel egy színvonalon áll. Könyveinknek külső alakja
150 o. é. frt évi fizetésemeléssel s öt évenkénti kárpótis jelentékenyen felülmúlja a felhívásban tett igéretünket.
lékkal jutalmazni határozta, s a várost is az általa fizetett
Előre kifejeztük, hogy a protestansegylet valamint egyéb
tanárok érdekében hasonló méltányosságra hivta fel.
irodalmi vállalatain, ugy ezen sem akar nyerészkedni,
Valóban, igaza van a „H. M. V."-nek, hogy az a testület,
hanem inkább kész ezt is anyagi támogatásában részemely három éves működése alatt a vallás- és nevelésügy
sitni. Az első két évnek közzé tett számadásából megérdekében oly sokat fáradt és végezett, amidőn ez év
győződhettek előfizetőink, hogy ez is ugy történt a mint
utolsó napján sáfárkodásáról beszámol, méltóbb cselekígértük-, a harmadik évnek nem sokára közzéteendő
vénynyel aligha tehette volna fel végzett munkáira a
számadása a másik kettőhöz hasonló eredménvt fog felkoronát. Másik jó hir Vásárhelyről, hogy a mult nyáron
tüntetni. Az hisszük, hogy a kiadó egylet ezen önzetlen
a ref. egyház által építtetett külső ujutcai vagyis az u.
sáfárkodása által megnyerte a jogot a közönség bizalmára,
n.susáni ujiskola fölszentelése dec. 26-ikán csakugyan í s ez a saját érdekében a következő három évben is fenn
megtörtént vagy 3 400 különböző rendű, nemű és korú
fogja tartani vállalatunkat. ígéreteink az uj hároméves
egyháztag és érdeklett részvétele mellett. A beszédet és imát | cyclusra a következők: 1. Az előfizetők pénzéből most
Miklovicz Bálint lelkész úr végezte, mely után az ujutcai Í sem fordítunk egy fillért sem más célra, niint a Theologazdaközönség néhány tagjának szívessége- és áldozatából,
giai könyvtár fenntartására és minél gazdagabbá tételére,
közebéd rögtönöztetett, melyen az építtető ref. egyházs a kezelésben az eddig tanúsított nagy takarékossággal
községre, annak gondnokaira, közöttük névszerint Nagy
fogunk eljárni. 2. A következő három évben még áldoGlál Jánosra, ki az építésnek lelke és vezérszelleme volt,
zattal is fenntartjuk ezen vállalatot, tehát a közönség
iz elöljárókra, áldozatkész egyháztagokra, a városra és
bizalommal adhatja rá pénzét, mert az nem fog elveszni.
íazára nem egy szívből fakadt jókivánatot tolmácsoló
3. Adunk három év alatt legalább 120 ív munkát, a
tldomáspohár emeltetett.
lehetőségig ugy beosztva, hogy minden évre egyenlő
mennyiség, de legalább 40 ív essék. Ezen 120 ív a mi* Kossuth Lajos régi hű barátja és kisérője, Ihász
nimum, de ha előfizetőink száma megengedi, azt szivesen
zredes, a kecskeméti ref. főiskolának igen szép és érdemeg is kétszerezzük. 4. A következő három évre oly
kes csiga-gyűjteményt ajándékozott.
helyzetbe jutottunk, bogy alig szorulunk fordított művek* A budapesti ref. egyházban az 1876-ik évben
re, hanem eredetieket adhatunk, hogy végre valahára
ziilettek 658-an, confirmáltattak 54-en, áttértek 44-en,
kezdjen egyházi irodalmunk a saját lábain járni. Kathoázassák köttetett 148, meghaltak 483-an.
likus honfitársaink ebben jelentékenyen megelőztek min* Baranyamegyei Kácsfalu ág. ev. hitközsége, szalket, míg mi egymásnak hírlapi mai-cangolásában kerestük
lávaJ fedett s harmadéve összedőlt imaháza helyére m. év
örömünket. Óhajtottunk volna a mult három év alatt is
égén uj templomot emelt, mely nagy ünnepélyességgel
több eredeti munkát adni, de azok elkészítésére idő kelsenteltetett föl.
lett. Az uj cyclusban a következő művek jelennek meg :
* Nyíregyházán a ref. templom javára dec 30-án
a) Dr. Kovács Ödön: Vallásbölcsészet kézikönyvének
angversenyt rendeztek, mely a kegyeletes célra 264
második kötete, b) Nagy papok életrajza. (A folyó szátot jövedelmezett
zadban elhalt legkitűnőbb magyar protestáns egyházi
férfiak : Budai Ézsaiás, Antal János, Szeberényi János,
* Az erdélyi ref. e. ker. igazgatótanácsa azon van,
T
Márton István, Tóth Ferenc, Wimmer Ágoston, Szobosz)gy végre valahára G} ergyó székben is szerveztessék
lai Pap István, Bodola Sámuel és Székács József életjy ref. papi állomás. Dezső Mózes már megtette jelenés jellemrajza egy kötetben ; ha előfizetőink száma megsét a Gyergyóban lakó reformátusok számáról, és arról,
engedi, mindenik arcképpel.) c) Kovács
Alberttől :
>gy esetleg mennyi anyagi támogatást várhatni tőlük,
Egyházjogtan,
különös
tekintettel
a
magyar
protestáns
;y ottan szervezendő lelkészihely fenntartására.
egyház
jogi
viszonyaira,
d)
Petri
Elek
pesti
ref.
theol.
* Sass István 9 év óta hódmezővásárhelyi evang.
tanártól egy bibliai bevezetéstan. e) Szeremlei Sámueltől :
mtortanitó. s ipar-egyleti könyvtárnok, az orosházi ev.
A
magyar protestáns egyház történetének első kötete,
•ülekezet által ottani kántortanitóvá választatott meg.
r) Ezeken kivül előfizetőink számához képest adunk még
* Előfizetési f e l h í v á s a Protestáns theologiai könyvtöbb-kevesebb forditott munkát. Az előfizetési feltételek
r ujabb hároméves cyclusára, 1877. 1878. 1879. évre.
a következők : 1. A tagok most is három évre kötelezik
dialatunk első háromévi eredménye már olvasóink előtt
magokat.
(Meg kell említenünk, hogy a halál a kötele. Azt hisszük, hogy az 1873. julius 20-án közzé tett
zettséget
megszünteti.)
2. Az előfizetési dij három évre
hívásunk ígéreteit beváltottuk, az adott könyveknek
12 forint, a melyből évenkint 4 forintot kell beküldeni,
nd mennyiségére, mind minőségére nézve ígértünk
alólírott
szerkesztőhöz, (Pest Kalvintér 6. sz.) előre derom évre legalább 120 ív munkát, s adtunk 144 ivet,
cember
15-től
január 15-ig. Épen ugy mint eddig. 3. A
a Ituk a külföld irodalmából azt, a mit legkitűnőbbnek,
jelen
alkalommal,
mivel az idő nagyon előre haladott, az
jelenkor egyházi mozr^ nában legjelentékenyebbnek
aláírások
határidejét
március 15-re tesszük. Ezen időig
tunk, s hisszük, hogy azon három eredeti munka is,
szivesen
kérjük
az
aláírók
nevét, esetleg még az első évi
ilyet vállalatunkba felvettünk, a külföld hasonló mű-

lefolyt tiz-tizenötév eseményei kezdik meggyökereztetni újelőfizetési pénzrészlet nélkül is beküldeni, hogy a nyoból azon meggyőződést, miszerint hazánk megmentésére s
matandó példányok száma iránt magunkat tájékozni
ennek szellemi és anyagi felvirágoztatására valamint a kötudjuk 4. A kiknek tetszik, a következő három évben
zelebb mult századokban felettébb sokat tett protestáns egyis az eddigiekhez ha onló diszes kötésben kaphatják a
házunk s ennek iskolái s az ezek ápolt tudományos műkönyveket, ha minden kötetre 50 kr. kötési dijt ráfizetveltség s puritán erkölcs, úgy jövőben is. ha élni, s
nek, tehát az első évre 3 kötetet számítva, l frt. 50 kr.
hazánkat felvirágoztatni akarjuk, a protestántismust egyik
Ezekre nézve az előfizetési dij 5 frt 50 kr. A kötés ügyélegjelentékenyebb főtényezőként kell tekintenünk ; hogy
ben a múltra nézve meg kell jegyeznünk, hogy mivel
hasztalan vívjuk ki bár a legszabadelvűbb alkotmányo1876-ban nem adhattuk a bibliát, mint reméltük, tehát
kat,
s hasztalan állíttatnak az ország kormányzó rúdja
mindazok, kik kötött példányra is csak 4 frtot fizettek,
mellé
a legszilárdabb jellemű hazafiak, ha hiányzik egy
legyenek szivesek utólagosan 50 krt beküldeni, a Lang
haladásra
és művelődésre képes nép, és mindenek felett
Dogmatikája kötése árában. Az első háromévi folyamhoz
ha hiányzik az ország legbiztosabb támasza: a tiszta
utólagosan is lehet táblákat i-endelni, darabonként 50 krért,
erkölcs. S szabad legyen reménylenünk, hogy ezen mega hét darabhoz összesen 3 frt 50 krért. 5. Kik a könygyőződés erősbödésével világi uraink, kik az utóbbi
veket örömestebb utánvétellel óhajtanák kapni, legyenek
időkben sok helyütt majd nem egészen hátat fordítottak
szivesek e körülményt az aláirás alkalmával a Jegyzés
az egyháznak, felkarolandják ismét ennek ügyeit, s felrovatában megemliteni, s kívánságuk teljesítve lesz. De
éled ismét kebelökben az egyház és iskolaügy iránti
meg kell emlitnünk, hogy az ilyen szétküldés által költszeretet azon égi tüze, mely egykor az ősök kebeségök szükségtelenül növekedni fog minden évben legalében oly nemes lánggal lobogott. Örömmel olvastuk
lább az azon évi könyvilletmény első kötetének postadijá
továbbá az uj szerkesztő által nyújtott „Tájékozás"-ból,
val, 8 a vállalat tömegének sem válik előnyére 6. A
hogy ezen lap, valamint eddigelé, úgy ezentúl is a józan
könyveket ezután is postán bérmentve fogjuk szétküldeni,
szabadelvű haladás egyik kalauza leend, s legfőbb figyelaz eddig szokott módon. 7. Gyűjtőknek minden 10 előfimét oda irányozza, hogy hazai protest. egyházunk, s
zető után tiszteletpéldánynyal szolgálunk az egész háromkülönösen az erdélyi ref. egyházkerület az ujabb kor viszoévi folyamból. A ki legtöbbet gyűjt, akár az első
nyai és szükségei által igényelt reformok terén előbb és
háromévi folyam egy teljes példányát, akár az Egyházi
előbb vitessék. A kitűzött célok között p. o., melyek
Reform hat évi folyamát kapja díszkötésben, az illető
valósítására egyházkerülete kebelében a szerkesztő muntiszteletpéldányokon felül. A kik a protestansegyletnek
kálódni
Ígérkezik, a következőket olvassuk : „alaptörvéis tagjai, az előfizetési pénzzel együtt, ugyanazon postanyeink
némely
pontjainak szükségessé vált revisiója, a
utalványon, beküldhetik az egyleti tagsági dijat is, a mi
jobb
administratio
érdekében az egyházmegyék kikerekiegy évre 1 frt. Végül legyen szabad egész bizalommal
tése, egyházi törvénykezéseink szabályozása, népiskoláink
fordulnunk a „Protestáns Theologiai Könyvtár'' eddigi
előfizetőihez és gyűjtőihez, hogy méltóztassanak vállala- | s gymnáziumaink reorganisátiója, s azoknak betetőzéséül
Kolozsvárt egy prot theolog. fakultás szervezése, egytunkat részvétökkel ezután is támogatni. Mi igyekezni
házkerületi közpénztár, s központi özvegy-árvagyámintézet
fogunk a pártfogást egész erőnk ráfordításával megérdelétrehozása stb;" óhajt továbbá odahatni, hogy az alkotmelni. Budapesten, 1876. december 20-án. FÖRDŐS LAJOS,
mányos törvények s azoknak őrei s végrehajtói iránti
mint a prot. egylet elnöke KOVÁCS ALBERT, mint a Theotisztelet mind mélyebb és mélyebb gyökereket verjen,
logiai Könyvtár szerkesztője.
hogy egyházaink és iskoláink, mint a prot. világosság
* Az Ó katholikt'toknak Svájcban jelenleg 55 gyü- ! és szabadság védbástyái, mint a tiszta erkölcsök s vallásos
lekezetük s 17 egyesületük van, 73.380 lélekkel. Számuk
búzgóság szentelt csarnokai, az ellenséges áramlatokkal
tetemesen szaporodott közelebb a genfi nagytanács azon
szemben is erősen megálljanak. Örömmel üdvözöljük
határozata következtében, mely a genfi kanton Összes
ezen nemes törekvéseket; valamint örömmel azon szerkathol. gyülekezeteit az ó katholikus egyházhoz tartozókkesztői ígéretet, hogy a belügyi kérdések megvitatására
nak jelentette ki, ennélfogva, a kik nem akarnak az ó
szabad tért nyit ugyan a külömböző, de egyaránt jogokatholikusok közé tartozni, azok kötelesek nyilatkozni
sult vélemények közlésére, hadd vívják ezek egymással
és az egyházból kilépni.
a nemes harcot, s győzzön a mi jobb ; de kizárva leend
* Az „Erdélyi protestáns közlöny"
szerkesztését
a lapból minden alaptalan gyanúsítás, a meddő recrimiközelebb S z á s z D o m o k o s kolozsvári lelkész úr vette
natiók, s a kérdéseket elmérgesitő személyeskedések. Nincs
át. Az általa szerkesztett (december 21-iki) első szám
okunk kételkedni, hogy ezen ígéret be is lesz váltva.
kezdetén egy „nyilatkozat" áll, melyben 39 egyházi és
Küzdelem és harc között született és növekedett fel a
világi férfiú, közöttük 14 erdélyi mágnás kijelentik, hogy
protestántismus; küzdelemre és harcra van szüksége,
ezen közlönynek „mint egyházi és iskolai ügyeink szahogy felvirágozhasson, s alapelvéhez híven folytonosan
badelvű organumának" fönnmaradását szükségesnek tarttovább fejlődhessék , de nem egyes egyének között folyó
ják és támogatni fogják. Szabad legyen ezen nyilatkosértegető, gyanúsító elitélő harcokra, hanem az elvek s
zatból, és az ez alatt álló tekintélyes világi férfiak névjegyeszmék harcára — Midőn azomban örömmel üdvözöljük
zékéből azon édes reményt következtetnünk,hogy a közelebb

az új szerkesztőt, hálás elismerésünket nyilvánítjuk a
visszalépett szerkesztőnek, ki azon szabadelvű theologiai
iránynak, védelmezésében, melynek mi is szolgálatában
állu&k, soha nem lankadott.

Lajos gyűjt. 10 frt 19 kr. Bognár Endre gyűjt. 2 frt.
Gyikó János gyűjt. 17 frt 20 kr. és egy tallér. Gózon
Gyula gyűjt 1 frt 76 kr. Kosta Károly gyűjt. 2 frt. Borzsák Endre gyűjt. 3 frt. Gönczy Benő gyűjt. 3 frt 48 kr.
Bocsor Lajos gyűjt. 2 frt 15 kr. Kimiti László gyűjt.
2 frt 15 kr. Bartholomaidesz László gyűjt 5 frt 6 kr.
Főző László gyűjt. 2 frt. Broken Lajos gyűjt. 9 frt 64 kr.
ADAKOZÁSOK,
Zeke Dániel gyűjt 5 írt. Eresei Soma gyűjt. 1 frt 88 kr.
Siposs Pál gyűjt. 4 frt. Szües János gyűjt. 2 frt 6 kr.
Számadás
Dömötör Károly gyűjt. 3 frt 84 kr. Tóth Ferenc gyűjt.
1 frt 20 kr. Varga László gyűjt. 1 frt 35 kr. Sztehlo
az 1876. év folytán szerkesztőségünknél begyült kegyes
János gyűjt. 2 frt. Török József gyűjt 4 frt Békásy Sánadományokról:
dor 1 frt 50 kr. Kund Samu gyűjt. 1 frt. Mészáros
János gyűjt. 1 frt 90 kr Szakács Dániel 1 frt 50 kr
Boór Lajos á r v á i részére : B á l i n t D e z s ő g y ű j t . 3 f r t .
Vargha László 30 kr. és egy félezüst lira. Kund Sámuel
Polgár János gyűjt. 10 frt Osváth Imre gyűjt 2 frt 14 kr
1 frt 25 kr. Kármán Jószef 4 frt. Gyurátz Ferenc 2 frt. Hafenscher Károly 2 frt 90 kr Nyíregyházi ref. elemi
Kelemen István 1 frt. Kiss Lajos gyűjt. 2 frt 20 k r . iskola növendékei 3 frt 3 kr. Csik Péter gyűjt. 3 frt.
Csuthy Zs. gyűjt. 2 frt 82 kr. Balázsi Vilma 1 frt. Kiss
Nyilas Alajos gyűjt. 1 frt 40 kr. Mészáros János gyűjt.
Lajos gyűjt. 11 frt. Zih Illés gyjt 3 frt 5 kr. P. S. 2 frt.
1 frt 90 kr. Tóth Dániel gyűjt. I frt 80 kr. Magyar
Összesen 23 forint 62 krajcár.
József gyűjt. 1 frt 2 kr. Czékus István 6 frt. Szobi Pál
50 kr. Kiss Gábor gyűjt. 47 frt 84 kr Steltzer Frigyes
Dunamenti árvízkárosultak r é s z é r e : S z a l o n t a i I s t v gyűjt.
93 frt 20 kr. Lükő Béla gyűjt. 9 frt 19 kr.
gyűjt. 5 forint. Szűcs Lajos gyűjt. 2 frt. Zeke Lajos
Sebján János gyűjt. 3 frt. Pápai ev. nőegylet 10 frt. Éri
gyűjt. 15 frt. Összesen 22 forint.
Ferenc 8 frt. Makay Dániel gyűjt. 3 frt. Áchim Mihály
Moldva-Oláhországi missióra : Czelder Márton 3 frt
gyűjt 1 frt 50 kr. A felső-szabolcsi papi egyesület 10
frt. Steltzer Frigyes gyűjt 10 frt. Liszkay J. 8 frt 10 kr.
Pesti protestáns á r v a h á z r a : K o v á c s J á n o s 3 f r t .
Kund Sámuel 1 frt 25 kr. Egy jóltevő Tanyról 1 frt. Rimaszombati gymn. ifj. gyámegylet 5 frt 21 kr. Kassai
ev. egyház 6 frt. Németh Károly gyűjt. 4 frt 40 kr.
Kármán J. 3 frt. Baky János 1 frt. Kálosi Géza 1 frt 20 kr.
Vargha L. 30 kr. és fél ezüst lira. Verbay István gyüj t. Pásztor Elek gyűjt. 4 írt. Gózon Zsigmond 5 frt. Szen2 frt Bálint Dezső gyűjt. 3 frt. Horváth S. 10 frt. tesi elemi iskola 4-ik és 5-ik osztálya 1 frt 30 kr. Hirapelman János 5 frt. Összesen 707 forint 49 krajcár. 1
Csilláry Lajos 9 frt. Békássy Sándor 2 frt 50 kr. Papp
tallér, 1 fél ezüst lira.
József 6 frt. Zelenka Pál gyűjt. 24 frt. Nagy Sándor
gyűjt. 10 frt. Kelemen István 1 frt. Kájel József gyűjt.
T o m o r i Szabó Sándorné részére : K á r m á n
József
34 frt 50 kr. Balogh Gy. egy kendőt és 6 pár harisnyát.
3 frt. Szüts Ferenc gyűjt. 4 frt. Összesen 7 forint.
Feleky József gyűjt. 1 frt 50 kr. Ritter K. gyűjt. 3 frt.
Begyült tehát a mult év folytán szerkesztőségünkné
Csorba Farkas 1 frt. Balogh Gy. gyűjt. 10 frt 80 kr. összesen 762 frt 11 kr. 1 tallér és ezüst lira. ÉrdeRuszkai Gyula gyűjt. 2 frt. Kiss Lajos 30 kr. Hajnal
kesnek tartjuk megemlíteni, hogy 1875-ben 8S9 frt 15 krt,
Ábel gyűjt. 5 frt. Eresei Samu gyűjt. 15 frt. Könyves
1874-ben 2299 frt 44 krt. éá 2 db. aranyat; 1873-ban
Tóth K. gyűjt. 7 frt 38 kr. Sárkány S. gyűjt. 6 frt.
pedig 1025 frt 36 krt hozott össze a jótékonyság.
Bors/ Géza 4 frt. Áchim Mihály gyűjt. 1 frt 6 kr. TöHa számadásunkból valakinek adománya tévedésből
rök József 2 frt. Kiss Gábor gyűjt. 8 frt 85 kr. Czelder
kimaradt volna, méltóztassanak bennünket figyelmeztetni
Márton gyűjt. 3 frt. Mészöly P. gyűjt. 2 frt 64 kr. hogy a tévedést helyreigazíthassuk. Egyúttal kérjük azon
Badicz Gyula gyűjt. 2 frt. Szentpétery Samu 2 frt. Duadományozottakat, kiknek rajtunk még követelésük volna
bovszky Nándor gyűjt. 7 frt 75 kr. Filó Lajos 2 frt 80 kr.
szíveskedjenek nyugtájukat beküldeni, s mi ezt azonnal
Petz Gyula gyűjt. 3 frt 40 kr. Gyikó Ferenc gyűjt 15 frt
kiegyenlítjük.
80 kr. Szüts Dezső gyűjt. 2 frt 71 kr. Molnár Lajos
Sz e r k.
gyűjt. 11 frt 65 kr. Czékus István gyűjt. 12 frt. Molnár
István gyűjt. 3 frt. Papp Lajos gyűjt. 2 írt. 47 kr.
Stettner Ignác gyűjt. 30 frt. Poszrékv 'ndor 6 frt. Bálint
Helyreigazítás.
Dezső gyűjt. 5 frt 50 kr. Baltazár Aniai gyűjt. 2 frt.
Kovács József gyűjt. 2 frt. Walentinyi Samu gyűjt. 3 frt.
E lapok 50-dik számának 1596-dik lapján a „ TöPosch Frigyes gyűjt. 5 frt 60 kr. Kiss Imre gyűjt. 2 frt
redék adatok" stb. című közleményben hibásan van irva>
15 kr. Putz .Lajos gyűjt. 1 frt. Szilágyi Gábor gyűjt.
hogy T ö r ö k P á l egykori k.-kálnai lelkész lett volna
2 frt 24 kr. Moczkovcsák János gyűjt. 10 frt. Veres
ft. Török Pál püspök úr atyja, mert ez neki n a g y .
Benő gyűjt. 3 frt. Mészöly Pál 64 kr. Kiss Áron gyűjt.
b á t y j a , nem pedig atyja volt.
10 frt 63 kr. Gallé Andor gyűjt. 3 frt 10 kr. Turgonyi
SzENTKUTHY KÁROLY,
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Lukács Ödön

„EGYHÁZI
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d E e l D a . i - v a s

nyíregyházi ref léikész

MUNKÁIBA.'

I l a t évi hivataloskodásom alatt körülbelöl 3 — 4 kötetre terjedő e r e d e t i egyházi dolgozatom
van készen kéziratban; mivel e munkákat én a szószéken kedvező sikerrel használtam: elhatároztam azok
közül egy kötetet, mutatvány gyanánt, világ elé bocsátani; a figyelem ós érdeklődés, melylyel t. tiszttársaim, ismerőseim e kötet iránt viseltetni fognak, határozand a felett, hogy a többieket mostanában sajtó
alá rendezzem-e vagy sem ? !
Beszédeimre, tájékozásul, előlegesen is megjegyzem, hogy az olvasó közönség azokban hitet, melegséget s a meggyőződés hangját fogja feltalálni; tartalmukat igyekeztem érdekessé s az alakot a tartalomnak megfelelővé t e n n i ; talán itt-ott szokatlan modorral s eszmékkel fog a t. közönség találkozni e beszédekben ; de meghallom, hogy itt nem kerestem nyomokat melyekbe hágjak, s lehető félszegségeimet, hiányaimat
a szokatlan ut akadályai fedezzék el. Leend e kötetben néhány ünnepi, alkalmi, közönséges és halotti,
összesen 3 0 — 3 5 beszéd, 16 nyomtatott iven.
E l ő f i z e t ő s e i á i * a 1 f r t 8 0 k r . , mely összeg, a szokásos postai utalvány, mellett,
Klein A l f r é d sátoralja-ujhelyi könyvkiadóhoz küldendő. A könyv a t . előfizetőknek bérmentve fog megküldetni. Munkámat t . tiszttársaim becses figyelmébe ajánlva, maradtam Nyíregyházán, jauuár 1-én, 1 8 7 7 .
Tisztelettel

Lukács

Ödön,

református lelkész s egyhmegyei tanácsbiró.

KLEIN ALFRÉD könyvkereskedésében S.-A.-UJHELYBEN
ujabban megjelent és kapható:
B a r t ó k J á n o s . „Népszerű egyházi beszédek." Két kötet
B a l o g h (Vasady) Lajos.
Gyakorlati lelkészet." Két kötet
B ö r z ö l i G á b o r . „Temetkezési lant." IV, füzet
F e j e s I s t v á n . „Egyházi beszédek." Két kötet
—
—
„Temetési beszédek."
—
—
„Egy szép asszony." ( 5 0 aranynyal jutalmazott költői beszély)
F i l e p E n d r e . „Temetési énekek."
.
G y ö n g y ö s y S á m u e l . „Egyházi szónoklatok." Két kötet

.

H e i s z l e r J ó z s e f . „ H a l o t t i beszédek."
H a s e K á r o l y d r . „ P r o t . polemika kézikönyve." K é t kötet
K e r é n y i E d e d r . „ A világtört. időrendi átnézete." A legrégibb időktől a jelenkorig
—
—
„Magyarország t ö r t . időrendi átnézete."
K o v á c s J ó z s e f . „Husz ünnepi és alkalmi prédikatio."
L e n k e y F e r e n c . „ A biblia Íratása."
N a g y L á s z l ó . „Közönséges egyházi beszédek."
M i t r o v i c s G y u l a . „Egyháziatlanság és üres templomok."
Protestáns uj képes naptár 1877. évre
S z i l á d y I . „Egyházi beszédek." Két kötet
T ó t h ( K ö n y v e s ) K á l m á n . „ H a l o t t i imák." Kötve
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Huszadik évfolyam.
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PROTESTÁNS

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP.
Szerkesztő-

E l ő f i z e t é s i

és

dij:

Hirdetések

VIII. ker. Mária-utca 10. sz. I. em.

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

K I A D Ó - H I V A T A L :

Előfizetési felhívás
a

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP"
1877-dik évi, h u s z a d i k é v f o l y a m á r a .

E l ő f i z e t é s i
Egész évre 0

forint, félévre - á t forint 5 0

d. i j :

kr, negyedévre Q

forint 2 5

kr.

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Budapesten,

1 8 7 6 . december hóban.

Főmunkatárs:
Farkas

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

József.

Dr. B a l l a g j Mór.

A harcot siker koronázta,

A lelkész-választásról.
Egyházi

életünk

körében

de különösen

alig van oly kérdés,

presbyteriális,

1860-ban
az

és némileg előbb is,

általános

diadalt

alkotmányos elv,

aratott a

és azon idő óta

mely a vallás és egyház iránt érdekkel viseltető egy-

egyes gyülekezeteinket lelkészválasztási joguk gyakor-

házi és világi

latában nem akadályozza senki, úszunk a szabadságban

férfiaknak

vonná, mint a lelkészi

figyelmét

hivatalok

annyira

magára

miként való betöl-

tésének kérdése. Az ellentétes elvek között való inga-

nyakig. A helyett

azonban, hogy örvendenénk a kiví-

vott szabadságnak,

telve

a

szánk panaszszal, és az

dozás és hányattatás alig szembeötlőbb valahol, mint

ezen tárgyról iró tollak keserűséggel.

ezen kérdés körül. A most élők közül sokan emléke-

jutottunk a szabadság

zünk

fejünket törni,

még azon korra,

melyben a lelkészi

hivatalok

Alig hogy ki-

pusztájára, azonnal elkezdénk

hogy

miként juthatnánk

vissza . . .

betöltésének jogát nagyon sok helyütt egy egy erélyes

nem a húsos fazekak mellé, mert azok mellett koráb-

esperes vagy püspök,

segéd- vagy főgondnok gyako-

ban sem

rolta; s emlékezünk

igen jól azon sok visszásságra,

igen jutott

legalább a Farahók

alkalom dőzsölhetnünk,
kormányzó

hanem

vesszeje alá.

És a

méltatlan igazságtalan eljárásra és intézkedésre, mely

mint e lapok t. olvasói tudják, mikorra másfél évtized

azon jognak ilyetén

elfolyt az uj aerából,

képen

való gyakorlásából szár-

akkorra

majd mindegyik

mazott; s emlékszünk igen jól azon lelkes s erélyes

egyházkerület tett intézkedéseket

harcra,

készületedet,^ nevezett

mely az egyházi téren kifejlődött ezen abso-

lutistikus eljárás ellen, másrészt a presbyteriális elvek
a uépszabadság valósítása érdekében vívatott.

ásztási

ref.

vagy legalább elő-

ki bizottságokat a lelkészvá-

szabályok -revideálására, más szóval módosí-

tására, vagy talán gyökeres, elvi átalakítására.

A kérdés tisztázva, véglegesen megoldva voltakép
még egyik kerületben sincs;

mert hiszen ha hoztak

nagy botránkozást okoznánk a gyülekezeteknél. Másfelől azonban azt sem ajánlhatjuk, hogy a kijelölen-

is egyik vagy másik kerületben a mult években ujabb

dők névsorába minden

szabályt, azt már az idén módosították, s esztendőre

lelkész neve felvétessék;

ismét indítványozzák

mert épen a közelebbi zsinaton tétetett intézkedés a

módositatni.

ellentétes elvek között.

Hányattatunk

Ma megragadja

az

lelkünket a

szabadság gondolata, s küzdünk a korlátlan

uralom,

gyülekezetek jogkörének

azon

hivatalt elnyerni óhajtó

annyival is inkább
tágítására,

háromról

nem,
hatra

emeltetvén a kijelöltek száma. Azon javaslatot illetőleg,

a pasáskodás a nepotismus ellen ; holnap pedig meg-

hogy a lelkészhivatal betöltésének joga

undorodunk a szabadság cége alatt elkövetett vissza-

gyakoroltassák, jelesen,

élésektől, és sietünk létesíteni

lasztás utján, a következő alkalommal pedig főhercegi

a szabadság ellensú-

kinevezés által töltessék be, két pártra oszlott a bi-

lyozóját.
Yigasztalásunkra
tásban

felváltva

hogy az egyszer szabad vá-

nem

vagyunk;

csupán

legyen
mi

mondva,

ezen calami-

magyarhoni

protestánsok

a többek közt Németország némely tarto-

zottság, három tag ezen javaslat mellett,

hat

ellene szavazott.

felhozatott,

Az alternatio

mellett

pedig

hogy az által a hivatalok egy része felett az egyházi

mányaiban is érzik az ósdi és modern elvek között

kormány

intézkedvén, lehetővé válnék a szabad vá-

folyó küzdelmek súlyát, s ott is épen ily ingadozással,

lasztás folytán előállt

fonákságoknak megszüntetése,

majd jobbra majd balra való kapkodással találkozunk,

lehetővé válnék a méltatlanul

mint nálunk.

Érdekes eszmecserék folytak s érdekes

kedvezőbb állomásokra való előmozdítása, viszont oly

pro et contraérvek hozattak fel e tekintetben a badeni

lelkészeknek más egyházakba való áthelyezése, kikre

reform, egyház közelebb tartott

nézve az egészségi vagy a lelkipásztori működés ked-

egyetemes zsinatán,

mellőzött

melyeket a főbb vonásokban "óhajtunk itt megismer-

vező eredménynyel való folytathatása

tetni. Megemlítvén tájékoztatásul, hogy valamint leg-

óhajtandó volna.

többmás tartományában Németországnak, úgy Badenben

merte,

is a lelkészi és tanári

tosaknak,

állomások még ez előtt nem

sok idővel is a fejedelem,
zett

egyházi

hatóságok

illetőleg felülről kineveáltal

töltettek be,

teljes

lelkészeknek

szempontjából

Ezen érvek súlyát a bizottság elis-

de- még sem tekinthette

azokat annyira fon-

hogy ezekre való tekintetből ama fentebbi

javaslatot elfogadja. A bizottság többsége úgy látja,
hogy a lelkészválasztási jognak rosz oldalait kelletinél

mellőzésével az egyes gyülekezeteknek s a nép aka-

erősebb színekkel rajzolják a lelkészek,

ratának.

a rovására

számítanak fel sok olyasmit is, a mikért

azt vádolni

épen nem lehet.

telen

Az ujabb időkben azonban Baden is kény-

levén hódolni

az

uj idők

követelményének,

a gyülekezetek felruháztattak a lelkészválasztási jog-

ós annak a

A theologiai pályától

való idegenkedés inkább a mai kor viszonyaira, mint

Azonban bár e jog távolról sem oly korlátlan

a szabad választásra viendő vissza. Annyi igaz, hogy

ott, mint nálunk, mérsékelve levén az ott némileg a

nagyon sok lelkész lelke mélyéből idegenkedik a sza-

fensőbb hatóság számára fentartott kijelölési jog á l t a l ;

bad választástól, a mi egy részben megfejthető onnan,

még is jelentékeny párt alakult közelebb, mely a nép

mert ez még szokatlan előttük, de meg mert a világi

kezéből a lelkészválasztási jogot ismét kicsavarni akarná,

hivatalok mind a kormány által töltetnek be.

s mely törekvéseinek valósítását

lelkész-díjazási rendszer kedvezőbb hatást szülend, a

gal.

inegkisérlette,

már

ezen

zsinaton

s ily érdemben az egyházkerületi zsi-

mennyiben

ez által a lelkészek

Az uj

anyagilag függetle-

natok részéről külöinbféle javaslatok terjesztettek fel,

nebbekké tétetnek,

és ezek alapján az egyetemes zsinaton érdekes eszme-

gathatnak. Miért-is a bizottság nem javasolja a változ-

csere fejlődött ki.

tatást ; hanem azt igenis ajánlja, hogy gondoskodjunk

Elsőbben is a kiküldött bizottság előadója F i a d
igazgató

előterjesztette a beérkezett javaslatok tar-

talmát, és azután a következőkben

adta elő részben

saját, részben a bizottság nézeteit: A lelkészválasztás

s az állomásokban

jobban válo-

oly eszközökről és módokról, melyek által a fennforgó
visszaélések megszüntetését

reménylhetni.

így p. o.

óhajtja, hogy a gyülekezetek jogosítassanak fel arra,
miszerint ha az egyházi közgyűlés

többségének ú g y

— úgy mond — egy alkotmányszeru intézmény, me-

fog tetszeni, álljanak el a választástól,

lyet csak kényszerítő okoknál fogva lehet megváltoz-

üresedő egyházi hivatal betöltésének jogát ruházhassák

tatni.

Ha

az egyházi főhatóságra.

életbe,

ez által letérnénk alkotmányunk alapjáról,

ismét a kinevezési

rendszert

léptetnők
s

ós a

meg-

Ez által nem vétetik el s

nem csorbítatik a gyülekezetek joga, és mégis némileg

megközelíttetik az alternatio által eléretni 'óhajtott cél;

mindenesetre egyike a legfontosabb okoknak. Nagyon

valamint óhajtja, hogy az illető hatóság által szabá-

sok lelkész-lak

van, melyben a fiúk a papválasztás

lyoz tassék kötelezőleg a lelkészi állomások betöltésé- | miatt nem tanulnak, mások pedig tanulmányaikat félben hagyták. Mi nagyon fájlaljuk azon tényt, hogy
nek módja.
Ezen előterjesztés után a főegy háztanács elnöke

az egyházi

kormány semmiféle állomások felett nem

R ü s z 1 i n g szólalt fel. Mindegyik egyetemes zsinat

rendelkezhetik, s így az előforduló viszszásságokat ki

kénytelen volt — úgymond — ezen kérdéssel foglal-

nem egyenlítheti.

kozni, hova tovább

nélküli; igaz, de épen ily elvtelen a mostani válasz-

növekedvén a lelkészek elégület-

len sége ; ennek dacára

Felhozzák, hogy az alternatio elv

tásimód is, melynél

a hatóság semmi javaslatot

a

gyülekezetek s az egyháziha-

nem terjesztett elő, minthogy felettébb nehéz a fen-

tóság működnek közre. Csak ezen közreműködést kel-

íorgó bajon segíteni.

lene másként megosztani.

Mindenik szóba hozott javaslat

Mi nem várjuk azt, hogy

vagy meg nem engedhetőnek, vagy eredménytelennek

javaslatunk a többség

mutatkozott; de meg szükséges is, hogy az egy kissé

reményijük, hogy ezen tanácskozás által is sok lelkész-

hosszabb idő után

társunk komor hangulata némileg szelídülni fog.

előálló eredmény bevárassék. Az

u j dijazásimód némileg segíteni fog a bajon, a meny-

helyeslésével

találkozand,

Ugyan ily szellemben beszélt E b e r l i n

de

egyház-

nyiben ez által lehetővé válik, hogy idősebb és érde-

tanácsi tag is, kijelentvén, hogy ő a választásnak nem

mesebb lelkészek is korábbi állomásaikat elhagyhassák

barátja, s hogy 1861-ben

és kisebbel cserélhessék fel a nélkül,

hogy jövedel-

volna venni a nép életének reális oldalát. A választás

mükben csorbulnának, nem lévén az államtól nyújtott

helyessége iránt elenyészett a bizalom, a mint azt a

díj egyes paróchiákhoz

liberális sajtó is kimondotta;

köttetve.

visszaélések nem oly nagyok,

A lelkésíválasztási

jobban figyelembe kellett

a lelkészeknek kilenc-

hogy ezek miatt azon

tizedrésze ellene van, s a hozzá kötött vérmes remé-

jogot meg kellene semmisitni. Az alternatio visszalé-

nyek épen nem teljesültek be. A falusi gyülekezetek

pés volna;

lenne

voltakép nem is sovárogtak ezen jog után. A püspö-

ellenében S c h m i d tábori fölei-

betöltése. A hivatal teszi a gyülekezetet, és nem meg-

de meg az elv nélküli intézkedés

s félrendszabály, mely senkit sem elégítene ki.
Ezen nézetek

kök jogai közé tartozott

eleitől fogva a parokhiák

kész szállt síkra, mondván: A változtatás mindenesetre

fordítva. Ismétli azon hat érvet, melyet ő a

nehéz; de azért ezen fonák helyzet, melyet a jelenleg

ellen már 1861-ben

érvényben levő választásijog idézett elő,

nem előlegesen,

sokkal hat-

felhozott,

választás

jelesen a lelkésznek

hanem lelkipásztori hű

munkásság

hatósabban sürgeti a segítséget, mint az előttem szólók

által kell a gyülekezet bizalmát megnyerni; a válasz-

gondolják. Sok lelkészre nézve óhajtandó volna a más

tás lealacsonítja a hivatalt;

helyre való távozás; igen de az a fennálló gyakorlat

jellemét; lehetlenné teszi sok lelkészre nézve az óhaj-

mellett legtöbbször kivihetetlen.

tott helyváltoztatást; megváltoztatta az egyházi java-

Egyedül nyugdíjazás

által lehetne segitni. Sok lelkészlak
tele, s nem lehet tagadnunk,
gyülekezet

is

megérzi;

dalmazás rendszerét,

keserűséggel van

nem távolithatja el lelkészét.

tisztátalan indokok közreműködését teszi lehetővé, az

a lelkészre,

de a

egyházközség

gyülekezetre

nézve is. Továbbá a lelkészek kellemetlen helyzetéből

1

speculátiokat

egyenesen következik a theologiát tanulmányozók szá-

natot arra

mának apadása. Nem régiben mondta egyik theologiai

kiküldetnek,

hogy 2 5 év múlva az utolsó

hogy a

1

készülők

egyedüli ok a papi

kevesbedésének,

ezt

mi is

1

de

azon

küldöttségek,
alá

a melyek

jövő lelkészeket,

meghallgassák,

egy lelkész megítélésére,

nem

mely Ítéletek

megítélni.

beszéd után nem lehet

a

lelkészt

A lelkészválasztás a középszerűségek szá-

mára szolgáló intézmény; mely lehetlenné teszi, hogy

pályára

elismerjük,

hogy

hogy a választás

pán az egyházi

telendik magukat az egyház tanítói hivatalára, és az
az

is,

competensek

házassági

Ezen fonákságokat rendesen el szokták hallgatni. Csu-

tartozni, a legtöbbed csupa iparűzési hajlamból szenHogy a lel-

pártokat sőt néha

hozatalának a színhelyei nem ritkán a korcsmaszobák

csak kisebb része fog a tanult osztályhoz

egyház állása a nép között mássá lesz.

életében

is támaszt. Figyelmezteti továbbá a zsi-

mint az iskolás gyermekeket,

theologiai can-

didátust eltemetjük. Ma holnap oda jutunk,

nem

ujat csatol,

mondván hogy a választás tisztátalan szálakon függ,

Ez szerencsétlenség

készválasztás

a nepotismust

bármenuyire

és mégis ez,

is,

papoknak

elősegítette

Mely korábbi érveihez most még három

hogy ennek hatását a

szükségesnek látja

tanár,

és

megrontja a lelkészek

;

a főegyháztanács

a kiválóbb tehetségeket előmozdít3*

hassa, a simonia előtt ismét ajtó nyittatott,

s azért

házassági spekulatiok előtt korábban, míg a kineve-

Valamint a

zés volt szokásban, még szabadabb tér állott nyitva;

tanárokat a főiskolai tanács nevezi ki, ép így a lel-

az előtt sem nyerte el mindenki az óhajtott állomást,

készeknek is egy fensőbb hatóság által kell kinevez-

igen sokszor döntő befolyással volt a protectio. S ő

tetni.

általában — úgy mond — nem érti ezen

mulaszthatlanul szükséges ezen segíteni.

Közöljék

a gyülekezettel

az

illető

állomást

panaszo-

elnyerni óhajtók névjegyzékét, s ha valamelyik ellen

kat, hiszen minden papi állomás be van

a gyülekezetnek alapos okai vannak, ezen okok igenis

hát csak az lehet a baj, hogy nincs mindenki az ő^

vétessenek figyelembe, de a hivatal kinevezés utján töl-

méltán megillető helyen. Öt

tessék be.

állandanak a dolgok, mint ma. Óhajtandó volna két-

Majd

Doll

udvari főlelkész emelt szót. F á j -

dalmasan esik — mondá — szavazatomat

oda adni.

ségkívül némely

év

lelkészeknek

töltve, te-

múlva

épen

máshova

úgy

áthelyezése;

de ez hajdanában is, mikor ő a ministeri székben ült,

a hová elhatároztam adni. A mostani választási mód

épen igy volt. Igen gyakran

ártott mind a lelkészeknek mind az egyházaknak; de

tudott a bajon segíteni, nem lehetett a Mkészt egy

azért az előtte felemiitett vádak

némelyik gyülekezet nyakáról eltenni,

Írhatja alá.

mindegyikét

nem

Ö hozhatna fel azokkal szemben jó pél-

ván hely, hol

megesett,

hogy

nem

nem

találtat-

alkalmazható lett volna. A

baj leg-

illenek

főbb forrása a lelkészeknek állásukkal való elégedet-

mindennemű választásra; ő nem hiszi, hogy a választás

lenségében keresendő. A választást az elősorolt hiá-

által a papi jellem megrontatnék s megrontható volna;

nyokért

a

hiszen a főegyháztanács gyakorolja a kijelölési jogot,

dákat is;

vető

az

emiitett szemrehányások

reá

negatívum iránti javaslat már 1861-ben is

felemlítetett,

de célhoz nem

vezetőnek

tűnt fel; a

nem lehet okolni annyival inkább sem, mert

s a gyülekezet csak a kijelöltek közül választhat. A

választást eltörölni már nem lehet, össze van az nőve

választásnak távolról sincs oly nagy hatása

az alkotmány nyal s a nép életével. Azt azonban ő is

ohgusok számának apadására, mint állitatott, A dí-

kénytelen megengedni,

jazás sem volt sokkal jobb az előtt, mint

hogy a

hivatalnokok

kizá-

a

most, és

r ó l a g választás utján való betöltése sok fonákságot

mégis tódultak a papi pályára, minthogy

eredményez, és épen ebben van a baj fő forrása, hogy

az emberek, hogy egyedül az boldog, a ki

lehetlennó vált a hivatalt máskép,

kaphat. Rég megváltoztak

lasztás által betölteni.

ha csak nem vá-

Egész Németországon csupán

Nagyobb ok az, hogy

a

azonban
tanpálya

the-

azt hitték

ezek

hivatalt
az

idők.

elvégzése

most

a mi tartománjaink az, a hol csupán választás utján

sokkal nehezebb ; ez visszariaszt sok fiatalt. Mi azon-

juthat a lelkész hivatalba, s tagadhatlan, hogy ez a

ban most egészen más díjazási reudszert állapítottunk

fiatal emberekre nézve nagyon lehangoló. S a fő ve-

meg, most még csak a helyváltoztatás

lehetőségére

szedelmet épen abban látja,

nézve kell módot

egészen

a hivatásuk

iránti

hogy igy

kedv lehűl,

egyházra s a gyülekezetekre

a

fiatalokban

ez pedig viszont az

nézve is káros

hatású.

találnunk,

ós

ezzol

viszonyokat teremtettünk, most már mindenki jelentkezhetik bármelyik állomásért, s a kisebb

Nem tud azomban az alternatioval sem megbarátkozni,

való megválasztatása miatt nem szenved

ellenmondást eredményezne

rövidséget, ós ez igen sokat

a hivatalok

betöltésénél.

Ö az által vél kisegítő eszközt találhatni, ha a gyülekezeteknek a jog gyakorlásáról való lemondás meg-

uj

fog

a

egyházba
díjazásában

do'gou

változ-

tatni.
W ö t 11 i n esperes sürgeti, hogy találtassák va-

engedtetik, és nem kényszerítetik a gyülekezet, hogy

lami eszköz a baj

a választást egész a szavazólapok benyújtásáig önmaga

nem akarják megengedni, hogy a választási jog tőlük

hajtsa végre, hanem hogy, ha akarja, ezen jogot át-

visszavétessék, az az anarchia jele. 1861-ben a zsi-

ruházhassa az egyházi hatóságra. Egyébiránt a köze-

naton jelen volt

lebbi 5 év döntő hatással

mellett szavazott, reménylvén, hogy ez által az egy-

leend a lelkészválasztásra

orvoslására;

lelkészek

ha

a

kétharmada

gyülekezetek

a

nézve, azért ezen időköz tapasztalatai előbb bevárandók.

ház javát munkálandják. Ma azonban már

Fájó szívvel bár,

kezőt tapasztaljuk; azért

de a módosítás

ellen,

vagyis a

napirendre térés mellett szavaz.
Lamey

állami tanácsnok
idéznek

az ellenszavaz.

Ez után Dr. S c h e n k e 1 vette fel a víkesztyüt.
szerint a

ellen felhozott panaszok nem igazoltak; a
változtatások mindenütt

ő az alternatiora

választás

választás
szervezeti

elő panaszokat.

A

Rémképeket varázsoltak szeneink elé
— A theologusok kevesbedése semmi

— mondá

ő.

összeköttetés-

ben sincs a szabad választással. Nem ez ellen,

ha-

nem a miatt panaszkodnak a fiatal emberek, hogy a
választás

korlátolt,

ők

teljesen

szabad

választást

óhajtanak. Az előtt a lelkészek is, a gyülekezetek is
panaszkodtak; most, mióta a
csak a lelkészek

részéről

választás

hallhatni

behozatott,

panaszokat,

melyeket ő szinte óhajtana elenyésztetni,

ha

a

lehető

volna. Fogy a theologiát tanulók száma, minthogy az
igazság utáni küzdelem sokakat visszariaszt. Azonban
számban ha fogytak is a theologusok, de minőségben
növekedtek, derék, jóravaló fiataljaink vaunak. A szabad
választás helyett — mondják némelyek — egy elegyes választást u. n. alternatiot kellene életbe

lép-

tetni. Ez megvan porosz országnak nyugoti tartományaiban igaz, de reánk nézve

hátrafelé

való

lenne, ha azt elfogadnék. S mi hasznunk

lépés

lenne be-

lőle? Hisz azon tartományok lelkészeinél is általános
a szahad választás utáni sóvárgás.

A

gyülekezetek

nem engednék nálunk a választási jogot kicsi kar tatni,
s igy azután lennének kétféle,

t.

i.

egyháztanác-i

és gyülekezeti lelkészek. Óvakodjunk

az

alkotmány

szegeletkövét megingatni, mert majd a következmény
az lenne,

hogy

a

szabad

röltetnék. Arról hogy

válisztás

egészen

a gyülekezetek

a

eltö-

választási

jog gyakorlásáról le is mondhassanak, gondoskodott az
alkotmány egyik szakasza.

Ezen mi alkotmányunk a

gyülekezeti elven nyugoszik, és én ezt helyesnek tartom. A gyülekezeteknek az egyházi ügyekbe való befolyását nem szabad gyengítenünk, mert az által csak
a közömbösség előtt egyengetnek az utat.
A bizottsági előadó

rövid

zárbeszédét szavazás

követte, az alternatió iránt tett javaslat mellett szavaztak 23-an, a napirendre térés mellett pedig 27-en
s miután

az alkotmány

változtathatására

valamelyik

pontjának meg-

nézve legalább is a szavazatok két

harmad része szükséges,

érvényben maradt továbbra

is a kijelölési jog által korlátozott szabad választás.
FARKAS

JÓZSEF.

ISKOLAÜGY.
Hibaigazítás.
Ajánlva Dr. Heiszler József urnák, a ^Prot. ev. lap.® t. szerkesztőjének és Nagy Sándor tisztelt barátomnak.)

Alulírott a f.-szabolcsi egyházmegye őszi gyűléséről
tudósítást irván, egy lényeges tollhibát ejtett, mely azóta
legelsőben a „Ev. prot. lap" felsóhajtása folytán több

félreértésre adott alkalmat- jelesül a bibliai csodákat illetőleg az van a tudósításban, hogy a „ b i b l i a i c s o d á kat a küldöttség betanítás végett felvenni
n e m ó h a j t j a " stb. Innen alólirt tudósító elnézésből
kifeledte e néhány szót: „úgy amint vannak" s e pár szó
az egész tudósításnak más értelmet ad, s hihetőleg az
„Ev. prot. lap" t. szerkesztőjének érzékenykedése, úgy
szinte Dr. Heiszler József úrnak hangzatos elmefuttatása
elmaradt volna; valamint hiszem, hogy Nagy Sándor
barátom sem irta volna azt, hogy „a f.-szabolcsi ref.
egyházmegye kiküszöbölte iskoláiból a bibliai csodákat. *
Az egyházmegye érintett határozata jelenleg sajtó alá
rendezés végett kezeim között levén :felhiva érzem magamat,
hogy további félreértések kikerülése szempontjából az
egész határozatot a t. szerkesztő úr becses engedelmével
ide igtassam.
A határozat igy hangzik :
A ft. egyházkerület által kiadóit tantervet 1-ször
is gyakorlatilag találjuk kivihetetlennek, még pedig
azért, mivel úgy látszik, hogy egyenesen és egészben a
nagyobb városok egyházainak iskoláira való tekintettel
készíttetett ez, figyelmen kívül lett hagyva annak készítésénél az egyházkerületet képező egyházaknak legalább
7
/j 0 része ; a debreceni iskolában működő tanítók ugyanis
bent a collegiumban egy-egy osztályt vezetnek, a városi
iskolákban 3 vagy négy osztályt menten minden temetési
vagy templomi szolgálattól. Ily iskolákban talán nem
lehetetlen a tanterv pontos keresztülvitele; azonban a
kerület túlnyomólag több iskoláiban, hol oly tanitók működnek, kiknek nem csak tanitaniok kell, a legkevesebb
helyen 3—4, a legtöbb helyen 5—6 osztályra sorozott
növendékeket, hanem a mellett templomi s temetési szolgálatokat kell teljesiteniök, ily iskolákban már a tantervnek kötelezettségét egészben teljesíteni physikai lehetetlenség.
A tantervet készítő bizottságnak ki kellett volna
mutatni különösen is az irányt, kiemelni a főbb elveket,
melyeket egy több nemű szolgálattal terhelt ref. néptanítóval a fentebbi körülmények között megtartani kell.
Általánosságban véve, ezen, hitünk szerint elég nyomatékos okoknál fogva tartjuk e tantervet kivihetetlennek ; azonban a részletekre nézve is sok tekintetben elhajlik nézetünk a tanterv készítők véleményétől,
Ugyanis :
1) A vallás tanítás a tantervben merőben a régi
tévesztett alapokra van fektetve ; régi modorban fel vannak véve a szent történetek oly roppant halmazban, melynek betanítása a gyermekek szellemi erejének túlterhelése és egyéb az életre mulhatlanul szükséges tanítani
valók háttérbe, vagy egészen leszorítása nélkül nem képzelhető ; ennélfogva feleslegesnek tartjuk a bibliai történetek oly roppant halmazban való előadását, a sok felesleges zsoltár- és dicséretverseknek oly nagy számmal
való megtanítását, annyival inkább, mivel a mai tanítási
módszer szerint alig van oly tantárgy, melynek előadásá-

nál csekély tanítói ügyességgel és jóakarattal az erkölcsiségre hatni, vallásosságot fejteni ne lelietne.
2) Azon vallásos tananyagokat, különösen pedig a
bibliai történeteket is, melyeket hitelvünk alapján, keresztyéni, felekezeti szempontból tanítani kell, jelenben
már a tudományos ismeretekkel óhajtjuk összeegyeztetni,
értve itt legkülönösebben a szent-történeti részt; mert
nézetünk szerint semmi alább nem szállítja a vallásosságot, mint azon benső meghasonlás, mely az egyén lelkében támad akkor, midőn az előadott természeti tudományok- és vallásos eszmékről összehasonlítva gondolkodni
kezd; a vallást az iskolán kivül kevésbé ápolják aztán a gyermek szivében, de lát annál több vallástalanságot, figyeli a természeti törvényeket, s végre is azon
gondolatra jő, hogy az ő tanítója nem mondott neki
igazat, mely aztán végkép megöli szivében a kegyeletet,
a vallást.
A zsoltár és dicséretek közül azokat óhajtanok tanitatni, melyekkel vallásos eszméket ébreszteni lehet,
melyek a tanítandó hit- és erkölcstani tételekkel, bibliai
törtenetekkel szorosabb összefüggésbe hozhatók.
A bibliai csudákat, úgy amint vannak taníttatni
nem óhajtjuk, több itt mellőzött fontos paedagogiai elv
mellőzésével főképen azért, mivel a természetellenes csodák megtanítása által a növendékek értelmének természetes fejlődését, annak irányát a beteges képzelődés
homályos terére vezeti a tanító. Az ily vallásos tananyagokban van egyik csirája ama babonás lrtnek, melyet
a nép alsóbb rétegeiben még a ref. vallást követőknél
is tapasztalhatunk! . . . J a j az olyan vallásosságnak,
mely csak azért imádkozik, mert fél a csodatevő Istentől.

í
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3) Bátrak vagyunk nyilvánítani, hogy paedagogiai
tapintatlanságot is árul el a kezünk alatti tanterv akkor,
midőn benne egy oly nagyszerű, a gyermek tudvágyát a
legnagyobb mértékben kielégítő, a mai társadalmi életnek
bármely osztályában, állásában nélkülözhetetlen tantárgy,
a t e r m é s z e t t a n , az iskoláztatási idő másfélévi szakára szorittatik, melyet pedig a IV. elemi osztályon kezdve,
az Y-ik Vl-ik osztályokban m ó d s z e r e s e n
sikeresen
tanítani nem csak lehettséges, hanem szükséges is, ha
csak amaz igen nevezetes didaktikai szabályt: „ t a n í t s
a z é l e t n e k " elvetni nem akarjuk." stb.
íme ez a határozat az, mely hibás közlés által oly
élénk mozgalomra adott okot, okot adott különösen Dr.
Heiszler József urnák a határozat elleni tiltakozásra; —
nem vitatom,hogy nevezett tiltakozása egy előre törvényesen
megkörözött gyűlés határozata ellen egy oly tagnak, ki
azon lényeges ok nélkül meg nem jelent, mennyire lehet
Jogosult; hanem a békesség és türelem lelke minden
esetre kívánatos lenne már valahára, valamint az is, hogy
egymás ellen a vitatkozók ne egyházitekintélyre, hanem
világos megdönthetetlen érvekre hivatkoznának.
Ennyit múltkori hiányos közleményem helyreigazításául a magam érdekében s a további félreértések
kikerülése végett *)
Isten velünk! Nyíregyháza. 1877. jan. 7.

IEF2

Könyvismertetés.
jProtestáns egyházi beszédtár. V. kötet. Szerkesztve a polgári házasság és nazarenismusról hozandó törvény tekintetben tartásával Mar g 6 csy József,
irsai
ev. lelkész, pestmegyei esperesség aljegyzője által. 13 iv.
202. lap. 1876. Kapható a szerkesztőnél. Ara 1 frt 50 kr.
Átalában szólok ! Ila valaki csak 10 esztendeig is
lelkészkedik egy egyházközségben, és pedig káplán nélkül, s átfutja emlékezetével azon legalább 550 prédikációt, melyeket gyülekezetében elmondott, s ha egybeveti
híveinek valláserkölcsi állapotát ma a 10 év előttivel :
vájjon a sok szép és hasznos oktatással, az 550 prédikációval, megnyugtatólag viszonylik-é a található eredmény ? ! . .
Vagy talán úgy vagyunk azzal a keresett vallás-

LUKÁCS

ÖDÖN.

*) Ugyanezen indokból megemlítjük, hogy a lapunk mult számának 11-dik lapján 3-dik s következő' soraiban szinte a bibliai csodákról irt cikkben olvasható ezen kifejezések helyett ;>az emberi roszakarat és tudatlanság", — olvasandó : „ c s a k a z e m b e r i r ö v i d l á t ó j ó a k a r a t ® tette Jézus némely tetteit csodásokká s az tartja
ma is azokat ilyenekül.
Szerk.

C
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erkölcsi tökélylyel, mint öreg földünk a nappal, hogy
járjuk-járjuk, környöskörül járjuk, hol közelebb hol távolabb esünk tőle, majd jobban majd kevésbbé érezzük
áldó melegét és világosságát, de el nem érhetjük s végkép el sem veszíthetjük soha !
Örökös haladás és visszaesés, szünetnélküli küzdés
életünk. Tökéletesek nem lehetünk, de óhajtunk s szakadatlanul törekszünk azokká lenni ! S mert ez ember emlékezet óta igy van, bizonynyal jól, és a bölcs gondviselés akaratából van igy.
Nyugodjunk meg tehát, s ha ama 10 év előtt kelt
reményeink s vágyaink közül már máig is igen sok
meghiúsultán s szárnyaszegetten hullott viszsza tanuló
szobácskánkba, ha ama sok s nagy gonddal irott, nemes
lelkesedéssel elmondott prédikáció legnagyobb része csak
kiáltó s elhangzó szó vala: ám kezdjük újra, hasogassuk
az Istennek igéit mindaddig — ha tán öröksokáig is ! —
mig ki nem hal keblünk legszentebb vágya, hogy „le-

gyen egy akol és egy pásztor, legyen mennyország, Istennek országa e földön ! "
Hiszen hány millió ajak rebegi el benső buzgósággal az Ur imát ma, s azért holnap nem ismét igy kell-é
imádkoznunk : „Atyánk, jöjjön el országod, add meg
kenyerünket, bocsásd meg vétkeinket, s ne vigy kísértetbe minket . . . " Ha 10 év alatt csak e g y pap 550
prédikációt mondott — sok szépet és jót, mondjon ezután még többet, szebbet és jobbat. Ha új tárgyat nem
talál — a mi talán már nincs is — vegye elő a régieket, mind meg vannak ; új alakban új embereknek
használhatók ma is . . . .
Ezen gondolatokat keltette lelkemben a fentjelzett
egyházi beszédtár s annak elgondolása, hogy mennyi
v a n már ilyen és még mennyi fog s hánynak k e l l i s
felsarjadzani magyar egyházi irodalmunknak különben
kopár mezején ? ! Hja, mert az igehirdetés, a prédikálás,
hit és erkölcsi életünknek m i n d e n n a p i n é l k ü l ö z h e t l e n kenyere és itala, de meg ez a kenyér is leg
bővebben s legkönnyebben terem s ez az ital a leggazdagabb forrásból merithető.
A mi prot. papjaink, körülményeiknél fogva, átalában nem lehetnek szobatudósok, legkevésbé pedig mai
napság, midőn a modern élet elodázhatlan igényei antik
vocatoraink sovány jövedelméből nem fedezhetők, s igy
a hitélet e l m é l e t i buvárlataival nem szárnyalhatunk
fel a magasba, szárnyaink a mindennapi élet rögös talajához vannak kötve. — Mi szántunk vetünk, csakúgy
mint hallgatóink s nagyrészt nehéz munkával szerezzük
be mindennapi kenyerünket; népünk között forogva, velük együtt munkálkodunk, s e közben a mi üdvöset és
boldogítót találunk : annak megőrzését vasárnaponként
ugyanazon népnek prédikáljuk s az igével megszenteljük ; a hol pedig az örök igaz, örök jó és örök szép
körül hiányokat észlelünk : azoknak keresésére, ugyancsak az ige hatalmával, sürgetünk, buzdítunk és intünk
mindeneket.
De épen azért, mert magyar prot. papjaink oly
közvetlen közelébe — közé jutottak a vezényletökre bízott
népnek s a r a i n d e n n a p i életnek : prédikációik is nagyon elütnek minden más nemzetbeli papság prédikációitól.
Gyakorlatiak — népszerűbbek ! A Schwarz, Caird s több
külföldi nagy papok egyházi beszédei tanulságosak és hasznosak lehetnek nekünk is az olvasgatásra, de használhatlanok az elmondásra, sőt még a leginkább felkapott
Ahlfeld és Gerok-félék is. A hittételek sötét mélységein
vagy a fílosofia szédítő magaslatain járó prédikációk rendesen a legmélyebb buzgóságra, édes álomra ringatják
a mi templomi népünket, s ma már papjainkról is ritkán
hallhatók, leginkább csak azon ifjabb kezdőktől, kik a
hazai vagy épen a külföldi akadémiát elhagyva, a dogmatika és vallásbölcsészet ködfátyola alól a nagy élet
világosságára még nem juthattak el.
De mivel a jelen kor csakugyan mindenben gyorsan
halad, változik : feltűnően változnak a mi egyházi beszédeink is. Ha a jelszó; nemes értelemben, „modern," az

örök ige hirdetésének is annak kell lennie. Nem sallang,
nem léha beszéd tehát, a szükség parancsolja, ha a nyomda
alá bocsátott egyházi beszédek ma már imigyen is jeleztettnek: . i t t - o t t s z o k a t l a n m o d o r r a l s e s z m é k k e l f o g a t. k ö z ö n s é g t a l á l k o z n i e b e
szédekben . . . n e m kerestem
nyomokat,
melyekbe hágjak . .
vagy pedig így: „ e z e n
beszédek némelyik egészen a falusi élet
földjében termett . . . igyekeztem, prób á l t a m , ha n é h á n y n a k e b e s z é d e k
közül
kissé kedvel tető alakot,
általánosabb
irodalmi é r d e k e s s é g e t vagy é r t é k e t . . .
a d h a t n é k . " És én sietek kijelenteni, hogy mindezt
nem helytelenítem, sőt helyeslem, nemes igyekezetnek,
a kor szükségletei fölismerésének s az egyetemes fejlődés
haladás szinvona^ra törekvésnek tekintem !
Igen jól mondja K o v á c s Ö d ö n , („Egyh és isk.
szemle" 1877. 1-ső sz.) hogy „az egyházi beszéd szerkesztésének és kidolgozásának a l a k i
törvényeit
a h o m l e t i k a immár a legnagyobb tökélyig kiművelte ;
úgyde megfelelő t a r t a l o m nélkül a legtökéletesebb
alakítású prédikáció is élettelen és hatástalan — üres
szóhalmaz." Azaz : zengő érez, pengő czimbalom a legszebb s legmesteribb alkatású predikátió is, ha nincs
benne erő a hit és erkölcsi élet táplálására. Olvashatunk
s itt-ott halhatunk ma is művészileg alakított prédikációt,
— akáresak egy Heubner vagy Reinhard disponálta
volna — a liomil etika minden kigondolható fortélyai
mesterileg domborulnak ki ; de mig gondolatid a művészi
alkotáson elbolyongnak: szived s lelked érintetlenül, hidegen marad. A sziv és lélek közvetlen közelébe jutni,
azt felmelegíteni nem homiletikai keresettséggel, hanem
a sziv és lélek t e r m é s z e t e s hangján lehet. Igy prédikált Jézus és az apostolok ! N é p s z e r ű e n , nem
az a l a k í t á s keresettségével, hanem az i g e melegével.
Volt ido, midőn az igehirdetés művészete abban
kulminált, hogy a j á m b o r templomi hallgató, elhagyva
a buzgóság házát, kegyeletes ámúlattal valóban mondhatá : „bizony oly szépen prédikált tiszteletes uram, hogy
meg sem értettem!" S 8 talán épen ezen idő szakban
domborodott ki legmagasabb tökélyéig a theologiai tudományok azon ága, melyet Jézus beszédeiben s az apostolok igehirdetésiben híjába keresünk : a homiletika.
Kovács Ödön felvetette a kérdést: miről s hogyan
prédikáljunk ? Tanulságos fejtegetéseinek végeredménye
úgyhiszem — nem lehet más, mint az, hogy prédikáljuk
az evangyeliumot; úgy amint azt maga Jézus és apostolai
prédikálták: egyszerűen, a szó legnemesebb értelmében,
népszerűen, de világért sem póriasan ! S hogy ez az igaz,
ez a szükséges, mutatja az is, hogy legtöbb újabb egyházi beszéd a „népszerű" ciminel keres kelendőséget.
Hogy azonban a népszerűségnek is meg vannak saját
elengedhetlen homiletikai kellékei, határai, azt a hirdetendő
ige örökszépsége és méltósága maga is követeli.
Ugytudom, a Margócsy által szerkesztett prot. „Egyházi beszédtár. I-—IV. kötete is szép kelendőségnek ör-

Erre röviden csak azt jegyzem meg: „miszerint
szellemi k i s k o r ú s á g r ó l tenne tanúbizonyságot s nem épen d i c s é r e t e s dolog volna,
ha e z e n p r e s b y t e r i á n u s erős t e s t v é r e i n k k e l v a l ó l e h e t ő e g y e z é s , c s a k a z ős h é b e r
nép k ö r ü l m é n y e i n , v a l l á s f o g a l m a i n nyugvó s r é s z i n t m a g a s a b b s z e l l e m i s é g n é l LAUKÓ.
küli, r é s z i n t e g y o l d a l ú s á g b a n
tévedező,
[Vége következik ]
s o h a nem h a s z n á l t d a l l a m o k s s z ö v e g e k
meghagyásával volna eszközölhető, s
! f e n t a r t h a t ó."
S z e l l ő z t e t é s e a tiszántúli r e f . e g y h á z k e r ü l e t által az
Ha a küldöttség, mielőtt énekeink revisiójához kezd,
É n s k e s k ö n y v t á r g y á b a n kinevezett e g y h á z k e r ü l e t i külbiztosabb tájékozás végett a külföldi egyházak énekesd ö t t s é g j e l e n t é s é n e k , p á r h u z a m o s a n é n e k e i n k r e t e t t ; könyveit áttekinti, figyelembe veszi, vagy ha Fáy „Órarövid jellemzések é s é s z r e v é t e l e k k e l .
mutató" cimű művének azon részét, mely az énekeskönyre
vonatkozik, az 57. 58. 59. lapon átnézi, s fontolóra veszi
Az Enekeskönyv tárgyában kinevezett e.-h.-k. kül- az ott írottakat, egészen más szempontból indul ki, s
döttség jelentését megkapván, mint érdekelt fél, azt az
nem egy felületes revisiot tesz, hanem egy teljesen új
ügy fontosságához illő komoly figyelemmel átolvastam, ide énekeskönyv minél elébbi létrehozását fontos okokkal
vonatkozó minden nézetemet azonban térszűke miatt je- támogatva hozza javaslatba s a revisiohoz nem is fog.
lenleg teljes méivüleg nem adhatván csak röviden monA mult évi prot. „Figyelmező" III. füzetében hadom el, mit e tekintetben ez idő szerint jónak és szüktározottan kijelöltem az uj énekeskönyvbe fölvehető, teségesnek látok elmondani.
hát tovább is használható dallamokat, de ekkor még nem
Ugy látszik, miszererínt a f. t. egyházkerület ez
tudtam a revideálásra tett intézkedésekről semmit,' me<rÖ
ügyre nézve teljesen nincs tisztában, mennyiben az énesem gondolván, hogy ilyesmi a többi egyházkerületek
keskönyvnek csak felületes átnézésével, átalakításával
; nélkül is megeshetik, holott szerintem e dologhoz kivékívánja a dolgot bizonytalan időre elodázni, későbbre
tel nélkül mindegyiknek van joga és kötelessége szóllani.
hagyván fel a valódi gyökeres átidomitású, felekezetünk
Ugyanazért hogy a hallgatás beleegyezésnek ne vétessék,
szelleméhez illő s a mai keresztyéni álláspontnak minden
szabad legyen nem annyira a revideált, mint inkább és
tekintetben megfelelő tartalommal bíró énekeskönyv létrekülönösen a leendő uj énekeskönyv érdekében közölni
jöttét, a folyamatban lévő átalakítást pedig, a dallamokszerény nézetemet, s egyszersmind észrevételeimet is a
nak kulcs, vagy a modern zene szerinti átiratával, a
küldöttség két rendbeli jelentésére.
szokatlan, azaz tartalmilag az istentisztelet magas fogalAnnak, ki az uj énekeskönyv szerkesztésében részt
mától egészen távol álló, ennélfogva soha a gyakorlatban
akar venni, annak egyebek közt tudnia és ismernie kell
nem alkalmazott versek hihagyásával s itt ott némely
a dallamok szervezetét, alakzatát, a bennök uralkodó jeltételek módosításával véli kivihetőnek.
lemet, azok beható erejét vagy erőtelenségét, s a szerint
A küldöttség, melyben a debreceni énekvezér urak
választani vagy alkalmazni azokra szöveget, hogy azok
is, mint Pilátus a Credóban helyt fogtak, de mint az
egy teljesen egybevágó egészet képezzenek. Több évi
eredményből kitűnik, minél csekélyebb sikerrel, mind a
tanulmányozás és megfigyelés után az eredeti s illetőleg
CL. Zsoltárra, mind átalában a létező többi énekekre ki- a Goudimelféle összhangositás alapján tehát a zsoltárok
mutatja kisebb nagyobb mérvű módositását, minek kö- jellemzése a következő :
vetkeztében, ha énekeink a szerint fognak újból kiadatni,
I. Zs. dallama komoly, némi határozottsággal, alak.
a revideált énekeskönyv elterjedésével, iskolai és gyüle- zata kevés vonzerővel bír, a szöveg emelkedettebb irályba
kezeti éneklésünkben, miután a régi énekeskönyv is
tételével tovább is fentartható.
szerepelni fog még a következő nemzedék kezében is
II. Zs. dallama egy oldalú, alaktalan, miután szö— a bábeli zavar kisebb nagyobb mérvben ki nem kevege használhatatlan, más szöveg pedig reá alkalmazva
rülhető leend.
nincs, kihagyható.
III. IV. Zs. A küldöttség által jelzett szövegeket
Abból, hogy a küldöttség kivétel nélkül kívánja
sem
gyülekezeti
sem magán házi énekül nem használaz összes dallamkészletet továbbra is fentartatni, nem
hatni, tehát megtartani felesleges. A III. Zs. dallama erömutatkozik komoly szándék, a dallamok kevesbitése által
ieljes, merész, bátor jellemű, határozott alakzattal, míg a
segíteni a számnélküli tantárgyakkal halmazott néptaIV. Zs.-é egy öntetű, hatás nélküli; az előbbi dallam
nítóinkon, hanem az, hogy azokat továbbra is tanittatni
s használtatni kívánja, talán azért, hogy „ r e f . e g y h á - tartassék fenn a 30. dicsérettel, az utóbbi mellőztessék.
V. Zs. dallamában csekély a belerő, alakzatában
z u n k e l v e , j e l l e m e , s z e l l e m e és m ú l t j a , s
semmi vonzó nincs, az érzelmeket hidegen hagyja —
p r e s b y t e r i á n u s t e s t v é r e i n k k e l v a l ó leheszövege más irálylyal eme'né a dallamot.
tő e r ő s e g y e z é s f o l y t o n é p e n t a r t a s s ék."

vendett, mert ime az V-ik kötet kiadását is érdemesnek
ítélte s érdekessé tette az által, hogy a polgári házasság
és a nazarenisuius újdonságairól is közül néhány egyházi
beszédet.
Lássuk tehát a prot. „Egyh. beszédtár" ezen V-ik
kötetét.

VI. Zs. Alakzata természetes, szerény jellemű, minden bel erő nélkül, szövegében a 9. v. ér valamit, de ez
egy magában zárversnek is rövid. A küldöttség az 1. és
6. v. is kívánja használtatni, de céliránytalanul, mivel az
1. v. héber felfogáshoz illő tételek állanak, míg a 6. v.
csak nehéz küzdelmek és szenvedések közt élő egyháztag
használhatja, de csak mint magán éneket, mert egy gyülekezet vallásos érzete más mint egyeseké, tehát egy gyülekezet ezt öntudatosan nem énekelheti.
A VII. Zs. kihagyandó.
VIII. Zs. dallama a nép-ének hangkörét túlhaladja,
komoly jellemű, alakzata nem feltűnő, teljes szövegitéssel
fentartható.
IX Zs. dallama kifejezés nélküli alaktalan, beható
ereje nincs, egyes használható versei más irályban növelnék a dallam becsét
X. Zs. komoly, panaszkodó, bánatos jellegű, határozott alakzattal, csak a vég versével tartható fenn dallama. Nevezetes arról, hogy a gálya-rablelkészek éneke
volt.
A XT. XII. XIII. XIV. Zs. A szövegek a héber
szerző némely életviszonyait világitásba helyezik, bennök
semmi nincs, mi egy komoly gyülekezet buzgóságát növelné, vagy csak elősegítené is, a jelzett versek, melyek
a küldöttség által használatra Ítéltettek, rövidségüknél
fogva zárénekeknek sem alkalmasak, átalában mellőzhetők.
A XV. Zs. egyszerű alakzatú, szelid jellegű, kevés
kinyomattal, szövege más irályba teendő.
XVI. Zs. határozott alakzata s kifejezésü ének,
dallam tételei következetesek, hatásosak. Szövegéből az
5. v. is kihagyható, átalakítással maradandó becsű énekké
váland.
A XVII. Zs. egyoldalú dallamában bizonyos darabosság van, nem teljes hatású, merev, versei közül a 3.
4. felvehetők, a többi mellőzhető.
XVIII. Zs. nehézkes, fárasztó, soha egy gyülekezet
által sem használt változó jellemű énelc, voltaképen
egyezik CXLIV. Zs. dallamával, csak hogy első telét
ismétli. Szövege egyházi éneknek nem való, a dallamát
czélszerübb a CXLIV. Zs. 2 vsével mint temetési éneket
használni.
XIX. Zs. erős rithmusu, eléggé kivehető alakzattal,
kevés benső erő lévén benne, hatása is csekély, szövege
más irályt kiván.
A XX. XXL Zs. akár a dallamot akár a szöveget
tekintjük kevés belbecscsel bírnak, kihagyhatok.
A XXII. Zs. dallamában mély bánat és fájdalom
tükrözi ki magát, beható, kellemes ének, kár hogy kevés
használható szövege van, s nem elterjedt. Előkészítő
s illetőleg bűnbánó heti éneket alkalmazva reá, maradandó
becsű énekeink számát növelné.
XXIII. Zs. nyájas, szelid, bizalom teljes kifejezésü
jelleggel bir, alakzatának körvonalai néhol homályosak;
a szövegek némely sajátságos kitételei a nép fogalmán kívül állnak, azért más irályt kívánnak.

XXIV. Zs. Szövege teljes héber fogalmakhoz illő
kitételekkel, nem egyházi éneknek való, így a mint van,
dallama nyugodt lelki állapotot, csendes megelégedést
fejez ki, kellő de kevéssé vonzó alakzattal; a CXI. Zs.
szövegével dallama fenntartható.
XXV. Zs. Más irálylyal egyike lenne a legszebb zsoltár énekeknek; dallama határozott alakzattal bir, érzelmekre ható, jó ének.
XXVI. Zs. Szelid, bánatos, majd bizalomteljes
jellegű, szövege más irályt kíván. A küldöttség a 7. v.
1 sorát igy változtatá : „Énekkel és fenszóval," ennél
jobb az eredeti t. i. „Eneki fennszóval" itt a fenső minősége van meghatározva, míg a módosítás szerint két
fogalom áll elő.
XXVII. Zs. Szövegének szellemét az irály sajátságos volta levonja, dallama változó, határozatlan, hatás
nélküli, merev jellegű, dallamtételeiben szoros következetesség nincs, mellőzhető.
XXVIII. Zs. dallama hirtelen változó, majd komoly, majd esedező, majd bánatos, némi darabossága van,
teljes szövegitéssel jó ének leend.
XXIX. Zs. Sem magán, sem gyülekezeti éneknek
nem alkalmas, teljes héber fogalmakkal, a dallam jelleme
kihivó, komolyság nélküli, mellőzhető.
XXX. Zs. A küldöttség az 1. 3. v. is meghagyta,
de nem helyesen, az 1. v. nem egyházi éneknek való,
a 3. v. csak változtatással maradhatna meg a benn levő
héber fogalom miatt; a 7. v. legtöbbet ér, ha módosittatik, dallamában inkább kedélyesség mint komolyság
van, alakzata határozott, a 159. dicsérettel fenntartható.
XXXI. Zs. alaktalan dallamu, belerő nélküli, hatástalan ének, szövegei teljes átírással érnének valamit,
kihagyható.
XXXII. Zs. a 2. v. változatlanul hagyatott a küldöttség által, holott az voltaképen nem énekelhető ; —
mert kérdem: a bűnbánati siralom miatt, kinek száradnak meg csontjai ? ha egyesek énekelhetnék is, de egy
gyülekezet teljességgel nem használhatja. Ezen énekben
egybehasonlitva a szöveg béltartalmát a dallam tételek
jellegével, köztük tökéletes ellentét van ; a dallam erőteljes, csaknem merészségig kihivó, komoly jellemű, mig
a szöveg könyörgő, panaszkodó, alázatos, tehát egymással teljes öszhangzásban nincsenek.
A XXXIII. Zs. dallama majd kesergő, bánatos,
majd vidám, olykor komoly jellemű, minden tétele sajátságos kinyomatu, hangneme különös természetét viseli.
Némely használható szövegei szépek, átmódositással állandó
becsű ének leend.
XXXIV. Zs. a dallam alakzata néhol simítást hagy
fen, jelleme csak nem az elébbi énekéhez hasonló, más
irálylyal felvehető.
XXXV. Zs. A küldöttség az 1- és 9. verset is meghagyta, mai életviszonyok közt ily szövegeket egy gyülekezet nem énekelhet, csak is a 13. v. hagyható meg,
ugy azoriban, hogy az „Es" kezdő szó helyett inkább
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»Már" tétessék. Dallama határozott alakzatú, erőteljes,
következetes, jó ének.
XXXVI. Zs. darabos, komoly, nehézkes jellemű
ének, az ismétlések miatt túlterjedt lévén, fárasztó s
untató, szövegitéssel fentartható.
XXXVII. Zs. határozatlan alakzatú, darabos, semmi
vonzerővel nem bíró ének, mellőzendő.
XXXVIII. Zs. szomorú, bánatos jellemű ének, alakzata kellemes, nagy részben használhatlan szöveggel —
meghagyható szövegei változtatást igényelnek, a mikor
használható ének leend.
XXXIX. Zs. Gyöngéd, szerény, szelid jellemű
dallama van, használható szövegei változtatással temetési
énekül megtarthatók.
XL. Zs. dallama változékony, egyes tételei vonzók,
nem gyülekezeti éneknek való, szövegei, mellőzhetők
miként a XLI. Zs. is.
XLII. Zs. dallama szelid, vonzó, könnyű átmenetekkel, a nép kedves éneke, néhol teljesen elfordítva éneklik.
Az oly ellentétes kifejezések, minők a 2. vben láthatók,
módosítást kívánnak, mert pl. a kinek éjjel nappal kenyere a sirás vagy könyhullatás, miként örvendhet az
éneklésben ? Magános szenvedők használhatják, de teljes
gyülekezet nem, mert egyesek lelki állapota nem tehető
egyensúlyba egy néptömeg lelkíérzelmével.
XLIII. Zs. határozott jellemű és kinyomatu dallammal bír, 1. verse is kihagyható a többiek karénekül
megtarthatók.
A XLIV. XLV. Zs. mellőzendő.
A XLVI. Zs. a gályarab lelkészek másik éneke,
csak ís ily körülmények közt érhet valamit, a jelent tekintve, szövegei hadználhatlanok, a dallamban csekély a
vonzerő, hatástalan, kihagyandó.
XLVII. Zs. Erős rithmusú, élénk, határozott jellemű, kár, hogy más szöveg nincs reá alkalmazva, saját
szövege egyházi éneknek nem való.
XLVIII. Zs. dallama szerény, erőtelenek kifejezései, caekély hatású.
A küldöttség megakarván hagyni dallamát az 1. és
4. vből alakította meg a 1. verset; ha már ily mérvű
változtatás tétetett, ezen kifejezés: „Jobb kezed merő
igazság" miért hagyatott meg? A mai keresztyén fogalmak szerint az Isten lélek, a 119. Dics. ezt igy fejezi
k i : „Te pedig uram! lélek vagy, nem test" a 78. Dics.
is azt mutatja : „Az Isten lélek, ő (Krisztus) tanította."
— Tudjuk hogy a „jobb kéz" az isteni hatalomnak és
erőnek, képes kifejezése, de az ily téves felfogásra vezethető kifejezéseket jobb mellőzni; valamint a
XLIX. Zs. is egészen mellőzendő.
L. Zs. Változékony s erőtelen kifejezésű dallammal
bír, kihagyható.
LI. Zs. a XXXVIII. Zs. együtt a bukott érzékiség
miatt szenvedők éneke, sajátságos felfogással irott tartalma mutatja, hogy a mint van, nem gyülekezeti éneknek
való, habár lehetnek is egyesek, kik a héber szerzőével
hasonló körülmények közt használhatják, de ezt egy ko-

moly ihlettségű gyülekezet nem teheti, már az 1. vrsben
oly kifejezések állanak, melyek a gondolkozó éneklőt az
érzékiségre emlékeztetik. A küldöttség ugyan e tételeket
változtatá, de ezzel csak élüket törte meg egy kissé. E
versben a 3 végsor teljesen módosíttatott, ha már a gyülekezetben revideált zsoltárkönyvek is lesznek, s e szöveg
előadatik, hogy fogja magát kivenni e passus? Dallama
ezen éneknek benső fájdalmat tükröz ki minden szelídség
nélkül, változó jellemű, használható leend, ha a szöveg
teljesen áttétetik.
LII. LIII. LIV. LV. Zs. átalában kihagyandó.
LVI. Zs. dallama határozott alakzatú, komoly s
kissé nehézkes jellegű, a dallam megtartható az 5. és 6.
verssel, a többi mellőzendő.
LVII. Zs. 1. vers végsora módosíttatott, de ezen
módosítás a vers többi részéhez ugy illik, mint avult
föveg mellé a díszcsokor, dallama lágy, esengő, szelid,
fájdalmat mutató jellemmel, bűnbánati énekszöveg alkalmazható reá, saját szövege átigazitással növelné becsét.
LVIII. LIX. LX. Zs. kihagyandók.
LXI. Zs. változó s erőtelen jellemű, határozatlan
alakzattal, mellőzendő.
LXII. Zs. szövegével czélszerübben használható a
dallam, mint a XXIV. Zs.-ral átalakítva használható.
LXIII. Zs. dallama már a XVII. Zs. jellemeztetett.
Szövege teljes átdolgozást igényel. A küldöttség a 3 versben változtatást tett, annyi erővel az egész verset megújíthatta volna, pl. az uj énekeskönyvben igy volna alkalmazható :
3. v. Magasztallak atyám téged,
Mig e földön éltetsz engemet,
Édes atyai jóságodért
Áldom a te nagy nevedet.
Ha vigasztaltatik igéddel
Gonddal terheltetett szívem:
Szent felségedet dicsérem
S éneklek rólad nagy örömmel!

mit veszítene ez és a többi vers is belbecséből ily nemű
változtatással ?
LXIV. Zs. kihagyandó. LXV. Zs. közkedvességü
szelid s közlékeny jellemű ének, alkalmas szövegű változtatással meghagyható.
LXVI. Zs. határozott alakzatú, buzdító erejű, hatásos ének, alkalmasabb versei változtatást kivánnak.
LXVII. LXVIII. LXIX. LXX. LXXI. LXXII.
kihagyandók.
LXXIII. Zs. kellemes, folyékony, bizalmat, ragaszkodást tanúsító ének, kár, hogy más szöveg nincs reá
alkalmazva; a 13. v. némi változtatással zárénekül használható, s ezzel a dallam is fenntartható.
LXXIV. Zs. élénk, vonzó s határozott jellemű
dallamu, használható szövegei kevés voltuk és rövidségük
miatt, más külömben is egybefüggés nélküliek lévén, zár
énekül sem alkalmasak, a 158. dics. fentartható.
LXXV. LXXVI. kihagyandó.

LXXVII. Zs. hirtelen változó, egy öntetü alakzattal
biró ének. A LXXXVI. Zs. szövegével tartassék fenn a
dallam saját szövege értéktelen lévén.
LXXVIII. Zs. dallama komoly, nehézkes, de határozott jellemű, miután szövege teljesen használhatatlan
a dallam fenntartható a XC. Zs. szövegével.
LXXIX. Zs. határozott kifejezésü dallam, kissé
terjedelmes, a dallam az 51. dicsérettel egyesitessék.
LXXX. Zs. A módosításnál „József" helyett az
1. v. „Atyáinknak" tétetett, akkor az „Izráel" helyett
sem ártott volna mást alkalmazni. Dallama hatástalan, az
egész mellőzendő.
LXXXI. Zs. dallama élénk, egyszerű alakzattal,
„Ur Isten téged" eloénekkel, miután saját szövegei tarthatlanok, meghagyható.
LXXXII. LXXXIII. Zs. kihagyandók.
LXXXIV. Zs. dalJama méltóságos, határozott jellemű,
szövege teljesen módosítandó. A küldöttség által tett változtatás a 4. v.-ben, a megelőző sorokhoz nem illik. „A
Sión, Zebaóth, Jákob Istene" kimaradhattak volna ugy,
mint a LXXX1X. Zs. verséből a „Zebaoth" kihagyatott
bár nem teljes sikerrel.
A LXXXV. Zs. kimaradhat.
LXXXVI. Zs. a szenvedők s az élet terhei alatt roskadozók éneke, inkább magánházi,mint gyülekezeti éneknek
alkalmas, szövegváltoztatással megtartható, s az ily kitételek: Hajtsd hozzám Uram füledet, s minők a 8. vben
is láthatók, nem a mai korba illők.
LXXXVII. LXXXVIII. Zs. kihagyandók.
LXXXIX. Zs. nehézkes menetű, s fárasztó ének,
nem valami vonzó erővel bir. A straszburgi „Preaumes
et Cantiqes* cimű orgona könyvben a 25. lapon teljes
egész, a 45. lapon már két dallamsor kihagyásával látható
s igy legjobb is, énekelhető szövege más irályban növelné
ez ének belbecsét.
XC. Zs. Ezen ének szövege teljes átalakítással meghatóbbá tehető, pl. a 4. 5. 8. v.ben előjövő kifejezések
már túl élték magukat, én legalább „ h a r a g o s é s v e r e k e d ő I s t e n t " nem ismerek, hanem „ e g y s z e r e t ő é d e s a t y á n k r ó l " van fogalmam.
(Vége következik.)
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Szerény jubileum.

A győri evang. gyülekezet tanári testülete, s a vélük
egy téren mozgó lelkészség, az őskor emberének azon
meghagyását, saját szivének sugallata nyomán teljesítette
azzal, hogy fent kitett napon egy szerény ünnepet szentelt magán körben, az ugyan itt most is még ép erőben,
sem meg nem törve, sem meg nem fogyva, ifjú lélekkel
hivataloskodó G a y e r S á m u e l gymnasiumi igazg.-tanár
ötven évi tanárkodásának emlékére. Csendben történt ezen
ünnepszentelés és szerényen ment véghez, egészen az
ünnepelt és az ünneplők életével és állásával megegyezőleg.
Ünnepies csoportozatban elmentünk déltáján ünnepeltünk
lakására, s vezénylőnk ft. Karsay Sándor sup. úr, meleg
szavakban tolmácsolá kedves emberünk előtt közérzelmeinket s üdvkivánatainkat, s keresetlen de mégis ékes
szavakban adott kifejezést a hálának Isten iránt, ki ünneplésünk tárgyát ötven évre segélte a tanári pályán, elmondá,
mily magasztos és mily nehéz pálya ez, és hogy: mily
kiválasztottja az Istennek az, ki az ismeretnek, a tudománynak, de meg a férfias akaratnak és kitartásnak
fegyvereivel ennyi időn át, ily sok éven keresztül, megharcol a tanitói-pályának sokszor legyőzhetlennek látszó
akadályaival is, hogy az lehetlen, hogy győzelmet, dicsőséget ne aratna úgy a földön, mint a mennyben. Meg
volt hatva e szavakra ünnepeltünk, mint ha láttuk volna
szivének minden mozzanatát, a mint most a csendes révpartból egy vissza tekintést tett lélekben, a körülte lezajlott
élet-tengerre, a melyen ötven év röpült el feje felett;
és mi is, őt szemlélők, ne lettünk volna-e meghatva ? ha
nem restellettük volna, mint gyermekek szerettük volna
magunkat ezen ünnepies pillanatban jól kisirni, de
megmozdult könyfíinket hagytuk saját természetszerűségükben, s fenntartottuk valóságos örömkönnyüknek,
testvér-ömledezéseknek az uj év első napjának, ugyanazon napnak estvélyére, melyre, bennünket mint nyáját,
mint szeretteit, ünnepeltünkkel együtt, vezértársunk, a
főpásztor öszvegyüjtött vendégszerető házához, hogy ott
jó kivánatainkat testvéries pohárkocintással is kifejezzük.
Meg is tettük ezt, s ez által is lelkesedésünk újra fokozódott a nevelés szent ügyéért, kérve Istent, hogy sok
oly egyént adjon az iskolának, a nevelés ügyének, mint
a milyen most is még ami ünnepeltünk, s azt a fohászt
sem fojthattuk el magunkban : vajha a kegyelet, a mi
szűk körünkön kivül is, mind inkább fokozódnék világszerte azok irányában, kik szivvel lélekkel a tudomány
emberei, és nevelnek másokat, mig maguk ki nem dűlnek ;
és ugyan ekkor még egy más fohász fakadt, hogy :
a tudomány, a nevelés ily kiérdemelt emberei talán
egy kis támpontot is megérdemelnének, és hazájuktól is,
melynek annyi hasznos polgárt neveltek, megérdemelnének akkor, a midőn igy, tanári pályájukon az ötven
évet is betöltötték. Ennyit jubileumunkról.

Győr, 1877. január 2.

H. S.

Az 1877-dik év (január 1) hozta meg az Úr jó
kedvének ezen esztendejét, s valósította az őskor egyik
szent emberének azon kegyeletes meghagyását: „az ötvenedik esztendőt megszenteljétek! " (Hab. 3. 18.)
H

paplak és iskola építéséhez fogtak, s azt szerencsésen
be is végezték.
r é g i s é g e k : .
Nehéz volt ugyan az egyházi költségek fedezése, s
az egyházi személyek tisztességes ellátása ; mert az üldözések alkalmával elvétetvén az egyházi és lelkészi földek,
A mohi ref. egyház története*)
melyek jelenben is a szomszéd csifári plébános birtokáA mohi egyházhivek, mikor, s mely időben léptek a
ban vannak, bár néhány czigány, kovács és erdészen
ref. egyházak sorába : adatok hiánya miatt meghatározni
kívül hívei nincsenek, - a legnevezetesebb életfentartási
nem lehet, A Sz. K. által közlött j.-könyv szerint már
eszköztől fosztattak meg ; de a jó Isten annyira gondját
1673 előtt fennállott; mert ezen évben már Kissalai
viselte ezej egyháznak, hogy időnként gyarapodott mind
János lelkésznek fizetése bővíttetett; de hogy fennállott
a vallásos buzgóságban, mind anyagi tekintetben.
ezen egyház, Lampénak a „series ecelesiarum"-ban megMohi Barsmegyében fekszik s a kath. Eszterházi
említése is bizonyítja. — Ugyanazon j.-könyv tanúsítja,
hercegek birtoka volt, s a lévai uradalomhoz tartozott.
hogy az 1734-ig fennállott; de a következett zivataros
Jelenben Scharer Pál és Sándor bécsi protestáns bankárok
években megszűnt létezni, s 52 évi szünetelés után ismét
tulajdona, kik kevés idő alatt is jótékonyságukat nem
létreviradt, mit bizonyít az anyakönyvek első lapjain
egy ref. egyházzal éreztették.
olvasható ezen beírat:
Herceg Eszterházy Pál a tagosítások alkalmával
„Minek utánna a mi kegyelmes Istenünk a VIRref. egyházaink iránt teljes rész vétlenséggel viselte magát;
TUSSAL és PÉLDÁVAL ékeskedő Dicsőségesen uralmíg a kath. egyházak iránt bőkezű volt. Annyi kérelem
kodó Római Császárunk, és a mi Magyar Hazánknak Jó
dacára is ref. egyházainkról hallani sem akart. Ebből
Királyának a Felséges Austriai Házból született Felséges
következik aztán, hogy a mohi ref. egyház számára sem
Második Józsefnek szivét arra hajtotta, hogy ez előtt
adott egy barázda földet sem, csak is a lelkésznek 8, a
mintegy LV. ötvenöt esztendőkkel félben szakadott Kötanítónak 4, a jegyzőnek 4 hold legelőilletőséget mérezönséges Isteni tiszteletünknek szabados közönséges helyen
tett ki.
való gyakorlását MDCCLXXXVI-dik esztendőnek JanuáLukács János után lelkészek voltak : Pap János,
rius hónapjának Harmincegyedik napján megengedte : j
Jenei György, Csík Péter. Jelenben Szabonya Endre a
tehát a keresztelést is elkezdtük, melynek megmutatására !
lelkész. Különös Isteni gondviselés! 90 éven keresztül
szerzettük ezen Jegyzőkönyvet Protoeollomot, melyben :
csak az ötödik lelkész hivataloskodik a mohi ref. egyfelírjuk, mikor született a gyermek, mikor kereszteltetett
házban .
meg, kicsoda az édes atya, anya, kicsoda a kereszt-atya
Tanítók voltak : Szűcs György, Kerekes István,
és anya, és micsoda nevet adtunk neki a keresztelés
Szűcs István, Magyari András, Árkai András, Garcsik
al kalmatosságával.
István, Enyedi Mihály, Szabonya Endre — a jelenlegi
Ezzel marad Mohiban, 1786. die 1-a Mart. kegyes
lelkész atyja — Zalay János. Jelenlegi tanitó: Ecsy
olvasónak minden jókat kivánó szegény szolgái Lukács
Bálint.
János e Ref. Szt Ekklézsiának méltatlan lelki tanítója m.
Ez egyházat folytonos munkásságban találjuk. Az
k. Meleg Mákos István Helység bírája, Miháka Ferenc
1786-ban épült, de az idők viharai által megrongált papés Czúdor Ferenc mind ketten esküdtek. Ismét a Szt
lak helyett 1836-ban egy csinosabb és alkalmasabb papEkklézsíában Presbyterek, u. m. Czúdor Péter, örg. Anlakot építtetett. 1839-ben a templom avult tetejét egészen
tal György, örg. Bokros János, Hajpál István, Mákos
újonnan zsindelyeztette. 1841-ben egyik régibb 1720-ban
András, Gál János Oskola Rektor Szűcs György.
készült harangja helyett nagyobbat csináltatott a szintén
Ezután olvasható az engedélyt adó királyi leirat latin
régi kisebb harang mellé. 1845-ben a már roskadozó
nyelven ; de a mely minden egyház levéltárában megiskolát tetemesen kijavítatta, és csínositatta. 1370-ben
lővén, nem láttam szükségesnek lemásolni.
egy csínos urasztalát csínáltatott D.-Almáson veres márMennyire ragaszkodtak a mohi egyház ősei a megványból, melyen körül az aranyozott betűk sokáig hirtisztított valláshoz : fényes bizonysága az, hogy midőn a
detendik az egyháztagok vallásos buzgóságát. 1872-ben
létezésüket teljes mérvben fenyegetett sanyarú mult után
a régi helyen uj templom építtetett; de több évi készület
szabad vallásgyakorlatuk megadatott: a nyomatás bilinután, s a hívek meglepő áldozatkészsége mellett. Mielőtt
csei alatt meg nem törve, az ezernyi kísértések, csábítáhozzá kezdtek volna az építéshez, elhatároztatott, hogy
sa ok hatalma által meg nem ingatva: izmosult erővel,
minden egyháztag birtokaránylag adójához mérten azt
hitüket, vallásukat megtartva, szemeikben öröm-könyekkcl
háromszoros mennyiségben ílzetendi be az egyház pénzadtak hálát Istennek a szabadulásért, s anuyi szivsebző
tárába, melyből bejött: 4586 frt Ugyan ezen gyűlésben
háborgatás után, mint teljesen kifejlett anyaegyház lép
a lelkész, tanitó s még 111 egyháztag aláírásával ellátott
a többiek sorába. Hogy pedig a közönséges Isteni tiszokmány szerint elhatároztatott az is, hogy a templom
telet méltó helyen tartathassék : az 1786-ik évben templom,
épitéséhez szükséges anyagok elhordására mindenki köteleztetik
; ha pedig valaki megfelejtkezne, vagy ma*) Kiegészítéséül a mult évi lapunk utolsó számaiban megjelent
kacsságból
a kellő időben kötelességét nem teljesiti, vagy
^Régiségek* egyik pontjához.

a ráesendő sorban azon napon ki nem áll: felhatalmaz- '
tátik az elöljáróság, hogy helyette, akár szekeres, akár
Külföldi egyház és iskola.
gyalog napszámos legyen, az ő költségére mást állítson,
ki is tartozik a napszám árát kifizetni azonnal ; ha pedig
A v a s á r n a p m e g ü n n e p e l é s é n e k kérdése hova
valaki a legjobb szándék mellett sem teheti kötelességét:
tovább
jobban foglalkoztatja külföldi testvéreinket is és
tartozik bejelenteni az elöljáróknak hogy mi okon maradt
kivált
a
németországiakat, hol nagyon is eláradt az
el • meghatároztatok az is, hogy. a szekeres és gyalog
ünnepnapok megrontásában nyilvánuló impietas. A könapszámok pontosan jegyeztessenek, s a napszámosak 24
zelebb tartóit badeni egyetemes zsinat erre nézve a köórával elébb rendeltessenek meg.
vetkező határozatot hozta : Az egyetemes zsinat, mely a
Azonban nem volt szükség az egyháztagokat kötevasárnap
megölésének a kérdését is tanácskozása tárlességeikre buzdító határozatokra.
gyává tette, azon meggyőződésben van, hogy a nép vallási
A templom-cpités nagy munkája példás rendben
erkölcsi, és gazdászati jólléte hathatósan parancsolja,
vitetett véghez. Egy ember a mint a dobot még virradat
miszerint a vasárnap ünnepies jelleme fenntartassék és
előtt megütötte a falu végén : azonnal mint szorgalmas
mind
a vasárnapi munka, mind a mérték feletti mulahangyák seregeitek a munkások a templomhoz, és késő
tási vágy korlátoztassék. Kinyilvánítja egyszersmind a
estvéig vidáman dolgoztak. — Senkit büntetni nem kelzsinat, hogy teljesen helyesli azon törekvéseket, melyek
lett. — Még nagy aratásban sem szünetelt a munka;
az
ujabb időkben Svájcban és Németországban meginmert a sorosok odahagyták aratásukat is, hogy az Ur
dultak
oly célból, hogy a vasutakon a teher-szállítmány
háza felépüljön. A buzgó lelkész mellett, ki maga is dol- j
ünnep és vasárnapokon csak a legszükségesebbekre szorigozott, különösen méltó, hogy az utókor is megemlékeztassék, és hogy a vasúti személyzetnek biztositassék
zék Hajpál Péter községi biróról, kinek ernyedetlen szorlegalább
a vasár- s ünnepnapoknak egy harmadrésze,
galma, kitartása adott léteit s fényt az Ur házának.
mint a nyugalom napjai.
Tényleg megkezdetett a templom épités az 1872-év
Egy másik főtárgy, mely a németországi protestánfebr. elején a régi templom elbontásával, s az uj tempsokat
mostanában sokat foglalkoztatja: a t e m p l o m i
lom az 1872-év okt. végéig elkészült, került összesen
é n e k e s k ö n y v Ügye. Maga a kor haladása a vallásos
14,000 forintba, mely összeget a 727 lélekből álló kis
nézetek
változása s a nyelv folytonos fejlődése szükséde buzgó gyülekezet 700 frt hiján teljesen letisztázott
gessé
teszik,
— mint önnön példánkból is tudjuk — a
s már új javításokhoz készül.
közhasználatú könyvek időnkinti javítását, átdolgozását.
Az egyháztagok mondhatlan örömére felszenteltetett
De Németországon ezen kívül még egy más baj is van.
az 1872-év okt: 31-én, mely alkalommal n. t. Nagy
Miuden egykori kisebb nagyobb protestáns állama NémetJános esperes n.-sallói lelkész úr mondott megható alkalországnak külön tartományegyházat képezett, mely a
mi beszédet, egy kisdedet megkeresztelt t. Yarannay
maga vallási s egyházi ügyeit egészen önnállólag, a
Lajos ujbarsi lelkész, úrvacsoráját osztott t. Molnár
többi tartományegyházaktól függetlenül rendezte. KöSámuel v.-ládányi lelkész e. m. főjegyző, mellette segédvetkezőleg a külömböző tartomány egyházak vagy
kezett t. Kulifay László k.-kálnai lelkész úr.
legalább a tekintélyesebbek, külömböző énekes könyMint vallásukhoz, ép oly hő buzgalommal, szeretetveket használtak és használnak. Igen de a legutóbbi
tel ragaszkodnak nemzeti nyelvükhöz is. A mindenünnen
időkben nagyon is fel van fokozva a német egység
erdős hegyekkel koszorúzott teknő alakú mély völgyben
gondolata, s az azután való törekvés, és ma már egy
fekvő helységben, melyet az aranyos-maróthi országút
része a német patriótáknak nem elégszik meg azzal,
szel ketté, tisztán magyar ajkú ref. lakosok vannak. Ámhogy egy császár jogara alá tartozik az egész német
bár körös-körül tótajkú lakosok a szomszédok: ezen
birodalom, de sok egyéb módon is igyekeznek az egyeegyházban nem találtatik csak egy is, ki a tót nyelvet
sülés eszméjét valósítani.
beszélné, pedig jókora távolban fekszik a magyar falvakIgy az énekeskönyv javítását is óhajtják több tartól. Ezen szép népjellem következménye már az, hogy
tomány-egyházban felhasználni az együvé tartozás kötebár az 1734. évben a durva erőszak kioltotta közöttük
lékének szorosabbá fűzésére.
az ev. világoló szövétnekét, elnémította hirdetőit: ők
A badeni egyetemes zsinat erre nézve közelebb a
azért mind vallásukat, mind nyelvöket megőrizték.
következő határozatot hozta. Kívánatos 1) hogy a főA mohi egyház levéltárában levő eredeti okmányok
egyháztanács a legközelebbi zsinatra egy uj badeni énekes könyvet készitsen ; továbbá 2) hogy ebbe felvétessék
alapján irtam 1876. dec. 12-én.
mintegy 150 oly classikus ének, mely minden német tartományegyház énekes könyvében meg van, és 3) hogy
M O L N Á R SÁMUEL,
az evangelikus főegyháztanácsnak ajánltassék, miszerint
a nemzeti egység gondolatát igyekezzék egy egyetemes
ref. lelkész.
német énekeskönyv készítése és behozása által is előmozdi

A korábbi münsteri püspök Brinkmann és ennek
fővicariusa Giese, két más kathoJ. lelkészszel együtt a
mult hó 14-én a münsteri kir. törvényszék elé állítattak,
minthogy a püspökség főpénztárából 40,000 tallért és
60,000 márka értékű földtehermentesitési papirt elcsempelkedtek. A püspököt egy, vikáriusát 2 évi, a más két
lelkészt 3—4 havi fogságra ítélte el a törvényszék.
A p á p a k a r á c s o n y k o r fogadta a bíbornokok
üdvözlését, s előttük az egyház ellen napjainkban folyó
harcról beszélt. Megemlékezett az egyháznak belellenségeiről, e valóságos lázadókról, kiknek üdve- és megtéréséért
imára hivta fel a nála tisztelgőket. A külellenségek támadásaival szemben erélyes kitartásra buzditá a bibornokokat. Mondotta, hogy „az Isten trónja elé borulunk,
s igy kiáltunk fel: meddig fognak még diadalmaskodni
a bűnösök, meddig táplálkoznak még az egyháztól elrablott zsákmányból, meddig fogják bitorolni vagy megtagadni annak jogait és szabadságát ? Szembeszállónk a
dölyfösökkel épen úgy, mint gonosz megtámadóinkkal,
Állhatatosak leszünk a harcban s rendületlenül fogjuk
teljesíteni kötelességünket. Perseeutionem patimur, sed
úton
sustinemur. H a l a d j u n k a m e g k e z d e t t
f
n a p j a i n k v é g é i g . Es ekkor nyugodtan léphetünk
Isten oltára elé, mondván: lásd, mi hű őrzői voltunk a
küzdő egyháznak : megtettünk mindent, ami tőlünk telt,
hogy megvédjük jogainkat; akkor aztán bízvást számithatunk az örök dicsőség koronájára a diadalmaskodó
egyházban." A római nagy tróntermet, hol e beszéd tartatott, a pápa úgy tetszik még mindig a világ trónusának tekinti! ?

I R O D A L O M .
A n é p s z e r ű e g é s z s é g t a n rövid kézikönyve. A nép-

iskolák számára külföldi szerzők nyomán irta Dr. L őr i nc z i F e r e n c z budapesti gyakorló orvos. Budapest
Aigner Lajos. Ara 30 kr. Arra, hegy a népiskolában
használható legyen, tán nagyon is tudományos nyelven
van írva, mert az ilyen kifejezések p. o. mint „tüdőgyurma"
„hallmenet," „szépnőnye" (belladonna) meg az ilyen
meghatározások : „Az idegek igen érzékeny, velődus
fonalak" stb. nem a kis gyermekeknek valók. Sokkal
sikeresebben használhatja e művet a felnőtt közönség,
bár e célra nem elég kimerítő. Dicsérettel említhetjük
föl az előnyös és szabatos beosztást. A kiállítás csinos
és tiszta.
Megjelent az „Orpheus" zeneműfolyóirat 1—2 száma.
Szerkesztő Goll János. Tartalma: T o r o n t á l . Morcean
brillant. Hölzl Lőrinctől. D a l s z ö v e g n é l k ül, Müller
B.-tŐl. N é p d a l o k . Tolnai J. G.-től A h o l d h o z , harmoniumra, Dr Starke A-tól. S u r á n y i e m l é k , lengyelke négy kézre, Baldis Ignátztól. F é n y ű z é s gyors
polka, Gerley Mátyástól. O r g o n a g y a k o r l a t o k .
Erney Józseftől. Az „Orpheus" ára egész évre 4 frt 50 kr.
Egy kettős szám ára 60 kr.

KÜLÖNFÉLÉK.
* G y á s z h i r e k . Mélyen megrázó gyászhír felől
kénytelenittetünk olvasóinkat tudósitani. Dömötör JáflOS,
közelebb Pest-pilis-solt- es kis-kun, az előtt tolna-baranya
megyei tanfelügyelő, 1866-tól 1873. pedig a pesti reform,
főgymnasium s theologiai tanintézet tanára, a kitűnő műveltségű iró, közkedvességben álló férfiú f. hó 8-ára virradólag, 33 éves korában megszűnt élni. Ily mélyen megrázó, oly sokakat élesen megsebző s ennyire talányszerű
haláleset ritkán fordul elő. Előtte való estve még vidáman
vacsorált egy két barátjával Pest egyik vendéglőjében;
kora reggel pedig hivatalos ügyben Kecskemétre volt
utazandó : és midőn betörték reggel ajtaját, egy szegre
felakasztva találták. Egy megoldatlan rejtély. Mindenki
igyekezett a rejtély mélyébe behatolni, s eredmény nélkül fordult vissza mindegyik, még csak a sejtés regiojá'g
sem hatolhatván be, oly nagy ellentét lévén egész élete,
jelleme, kedélye és halála között Ha mégis okot kell ta
lálnunk, mélyen gyökerező testi betegség szülte búskomorságra vihető vissza a szerencsétlen lépés.
Ritka ember az, kinek baráti köre oly tág lett volna mint az övé, ki annyira ment lett volna ellenségektől
roszakaróktól, mint ő ; de ritka az a koporsó is, melyre
az őszinte fajdalom könycseppjei oly sűrűen hullottak
volna, mint az övére. Temetése diszes és nagy számú
közönség jelenlétében 10-én délután 3 órakor ment végbe, melyről, valamint a boldogult életének főbb vonásairól s munkásságáról jövő számunkban szólandunk bővebben.
Ezt a sirt még be sem hantoltuk, midőn egy másik jellentékeny veszteségről vettünk tudomást. Kacsóh Lajos
a belső-somogyi reform, egyházmegyének, s a dunántúli
reform egyházkerületnek egyik tudományosan képzett,
fáradhatlanul munkás oszlop embere, és a liberális iránynak iigy a politikai mint az egyházi téren évtizedeken
keresztül egyik lelkes harcosa t. hó 10-én hosszas szenvedés után élete 65-ik évében elhunyt. Béke poraira.*)
* Lelkészválasztás R i n g b a u e r G u s z t á v rajkai hely lelkész urat, jeles készültségü ifjú papot a rajkai
(Mosonmegye) evan. gyülekezet folyó hó 7-én 3-szori
lelkesült közfelkiáltással a törvényes formák megtartásával
rendes lelkészévé választotta. Gratulálunk a gyülekezetnek, hogy ily derék ifjú papot kapott, vajha sikerülne
neki mindenkorra e gyülekezetet ily közakaratban, egyetértésben, lelkesült örömben megtartani.
* A bpesti prot. á r v a h á z r a időnkint befolyó ado-

mányokat adakozási rovatunkban szoktuk közölni. De e
helyütt is meg kell emlékeznünk azon tiszteletet ébresztő
áldozatkészségről, mely ezen nemes célú intézet irányában
egyebütt is, de különösen a fővárosi közönség részéről
nyilvánul. A napokban tétetett közzé azon adományok
jegyzéke, mely az árvaház karácsonyi ünnepélyére a fö*) Necrologját kérjük mielőbb.

S z e r k.

városban a noi választmány tagjai által gyűjtettek, s
melyek a felebaráti szeretet erősbödéséről, kivált ha a
mai ismeretes anyagi viszonyokra gondolunk, igen szép
tanúságot szolgáltatnak. Egy nyolcad ívnél, sűrű nyomtatásban többet elfoglal a természetben nyújtott adományok jegyzéke (minők gyolcs, ruhakelmék, öltönydarabok,
írószerek, élelmicikkek, cukor sütemények, déli gyümölcsök, liszt, fa, kőszén stb. ;) ezen kívül özv. gr. T e 1 e k y
S á n d o r n é ívén gyűlt 10G frt. M . a r c s a l k ó L e o n é
ívén 57 frt. C s é r i L a j o s n é ívén 138 frt. S c h n e i d e r S u s e t t e ívén 233 frt; S t e u d e m a n R o z a 1 i a
ívén 2 G frt. H a b e r e r n J o n a t h á n n é ívén 293 frt.
H u n f a l v i P á I n é ívén 76 frt. özv. S z é k á c s J ó z s e f n é ívén 278 frt 50 kr.
* A nyíregyházai épülőfélben levő reform, templomra
az 1876-ik évben kivetés nélküli ajánlatokban 870 frt
54 kr. gyűlt össze, melyhez a város képviselő testülete
500 írttal járult. Adjon az ég egyebütt is aránylag ily
nemes tettekben nyilvánuló hitbuzgóságot; adja az ég,
hogy a józan liberális elvek, s azoknak tapintatos hirde
tése másutt is ily gyümölcsöket teremjenek.
* Az „EÖtvÖS alap" közp. gyűjtő bizottsága nevében
Péterfy Sándor elnök és Komjáthy György titkár nyilt
kérelmet intéznek mindazokhoz, a kikhez ezen alap növelése érdekéből annak idején gyűjtőivek küldettek, hogy
ezen iveket a begyült kegyes adományokkal és gyűjtésekkel együtt ezen alap pénztárnokához (Orley János
igazgató úrhoz, Budapest VIII. ker. ősz-utca) mihamarabb
küldjék be, sőt még azon esetben is küldjék be ezen
íveket, ha azokra nem gyűjthettek volna. Megjegyezvén
egyszersmind, hogy ezen alap számára, dacára az ismeretes sanyarú időknek, a közelebbi egy év alatt begyült
mintegy 1600 frt, és a kitűzött célnak valósítása t. i.
szegény sorsú tanítók egyetemeken s más fensőbb tanintézetekben tanuló szorgalmas s jó erkölcsű fiainak segélyezése ez által némileg lehetővé vált, és ez érdemben
nem sokára pályázati hirdetés bocsáttatik ki. Másfelől
felkérik a nevezettek az ezen nemes célért lelkesülő
emberbarátokat, különösen tanitótársaikat, a tantestületeket, hogy szíveskedjenek az „Eötvös alap" érdekében
a lehetőt megtenni, hogy az évről évre gyarapodván, minél
tágabb körben terjeszthesse ki jótékonyságát s emlékeztetik az illetőket, hogy a téli évszak, különösen a farsang
tartama alatt köreikben jótékony czélú előadásokat, tánczvigalmakat rendeznének, melyek sikerét biztosítja közönségünk áldozatkészsége s a hírlapok buzgó támogatása.
Csak akarni kell — mondja e felhívás — s a néptanítók
filléreiből s általuk a közönség jótékonyságából nem sokára
létesülni fog az örök időig tartó „Eötvös alap", mely
míg egyrészt a halhatatlan emlékű férfiú nevének megörökítésére szolgál, másrészt a néptanítók benne egy oly
örökséget hagynak hátra, melyért a jövő nemzedék áldani
fogja emléküket.
* Köszönet nyilvánítás. Alatirt egyház elöljárósága
az ősz folytán elhatározta, hogy épűlő-félben levő templo-

mán a jövő, most már folyó év tavaszán valamit lendítsen ; vagy külsején, vagy belsején. A terv meg a
költségvetés, az c ak elkészült; a jegyzőkönyvi határozat
is csak meghozatott. De mi módon haj:suk azokat keresztül ? ez okozott egy kis gondot. Ilyen tűnődések között
rekeszténk be az esztendő legutolsó napjának megünneplését. A tűnődés hazakísért a templomból szobámba is,
s míg itt tovább-tovább folytatánk az egyházi gondnokkal tervezgetésünket: egyszer csak felnyílik az ajtó s
egy hallgatóm, külömben tekintélyes polgár, lép azon be,
az édes anyját kisérve, kinek tolmácsaként szerepelvén,
előadja, hogy édes anyja elhatározá, miként a templom
külseje- s belsejének rendbehozásához, megelőzve a kivetést vagy önkéntes adakozásra való felhivást, 100 o. é.
fttal kíván járulni ! Ezenfelül egy templomi széket rendez
be saját költségén. Az adományt szívesen vettük s a
mennyire a nem várt meglepetés engedte hálásan meg is
köszöntük. A kegyes adományozó neve : özvegy Szondy
Józsefné, szül. Berecky Erzsébet. Csak néhány ily kegyes özvegyre s néhány ily „ ö z v e g y i
fillérre"
lenne szükségünk, hogy feltett célunkat, melynek elérését
1877 re tűztük ki, valósíthassuk! Míg mí számosan töprengtünk felette, ő kitalálta : „mi az egy szükséges dolog."
Adjon a jó ég minden egyháznak ily kegyes, áldozatkész
„Máriákat " Öt pedig, kit dicsekedve mondunk magunkénak, nekünk Isten kegyelme sokáig tartsa meg ! Midőn
adományát nyilvánosan nyugtázzuk, fogadja egyszersmind
köszönet-nyilvánításunkat is. N.-Kállón, 1877. január 1.
GÖRÖMBEI P É T E R , ref. lelkész.
* Mitrovics Gyula sárospataki ref. hittanár s főiskolai
lelkész úr előfizetést hirdet L a n g H e n r i k „válogatott
egyházi beszédeinek" magyar kiadására Lapunk olvasói
előtt nem szükséges Lángról szólanunk, ismeretes ő egyebbünnen is, de különösen a mult év elején e lapok hasábjain fel volt ő mutatva, mint a svájci és németországi
szabadszellemű protestántismus egyik különösen kimagasló
vezéralakja, a ki ha korán elszólittatott is az egyháznak
e földön vitézlő tagjai közül, de munkássága mély nyomokat hagyott maga után, s szabad de mélyen vallásos
szelleme még sok ideig vezérlő csillaga marad szárezereknek. Hittanának magyar fordítása a napokban hagyta el
a sajtót, s küldetett szét a prot. theologiai könyvtár előfizetőinek ; de egyházi beszédei, melyekből ragyogó szelleme s vallásos kedélye oly megragadólag visztükröződik,
mindekkorig nincsenek átültetve hazai irodalmunkba.
Ezen nemes és hasznos munka teljesítésére vállalkozik most
M. úr, ki egyelőre mintegy 10 ívnyi kötetet szándékozik
kiadni. Hogy M. úr méltó tolmácsolója leend nyelvünkön
ezen egyházi beszédeknek, azt felesleges felemlítenünk,
azok előtt, kik őt ha csak az ezen lapokban megjelent
cikkeiből ismerik is; még inkább felesleges pedig, ha
olvassuk előfizetési felhívását, s ebből azt a nagy elismerést és ragaszkodást, melylyel ő Lang szelleme iránt
viseltetik. Pectus est quod disertos facit. Kinek keble
oly hő lelkesültséggel van eltelve valaki iránt, az kell,
hogy annak gondolatait s érzelmeit lelkesen s lelkesitőleg

tolmácsolja. „Lang H. vallásos beszédei — mondja
M. előfizetési felhívásában — Ízlésein és Ítéletem
szerint, majdnem páratlanul állanak az irodalomnak,
általam ismert, ily nemű termékei között. Mintabeszédek
azok annyira, hogy csudálattal határos tisztelettel kénytelen az ember előttük inegliajlani s megoldva látja bennök
ama kérdést: hogyan lehet a templomi szószék még ma
is a legszebb, a legdicsőbb emelvény e földön ? Mit foglalnak magukban e beszédek ? maga Lang Henrik jellemezte legjobban, midőn egyik barátjának ebeli kérdésére
egykor igy felelt: „Egy kis elmélkedés; sok élet és
emberisméret; ezek mellé egy kis költészet, azután a —
vihar, . . . ezek képezik egyházi beszédeimet." — Midőn
pedig elősorolja M. úr azon okokat, melyek őt ezen
beszédek lefordítására indították, a többek közt igy szól :
„Végre én egy kedves egyéni tartozást is szeretnék leróni
iránta. Fenséges, gazdag, változatos gondolatvilága, mélységes kedélye, egészen eredeti, megkapó modora, mindennapi kenyerem énnekem ; hozzá térek üdülésért, szárnyalásért, száraz, fárasztó, sokszor léleknélküli kötelességszerű
olvasmányaim közül . . . szeretném azért, ha e tápláló,
képző hatást, ily módon is meg lehetne hálálnom." A
kibocsátandó kötet tartalmát körülbelől a következő
darabok képezendik : „Hittem és azért szólottam." „A
szabadság és annak szükséges korlátai." „Istennek kérdése, a társadalomnak döntő kérdése." „A magábatérés."
„Elég neked az én kegyelmem!" „A vallás iránti idegenkedés okai." „Ti nem akartátok!" .„Az imádságról."
„Isten és a világtörvények." „A keresztyén ember-kép."
„Miért busongasz én lelkem ! ?" „Az újév főiiratai."
„Némely dolgok, melyek a Krisztus által megujultak."
„A nagypénteki esemény fő személyei." sat. A tiz ivnyi
kötet előfizetési ára l forint, mely szerzőhöz küldendő
be lehetőleg mihamarabb Sárospatakra.

mint szintén az egyszerű megrendelés is. Szegzárd (Tolnamegye) 1 8 7 7 . jan. 1 . BORZSÁK E N D R E , reform.lelkész.
* Figyelmeztetés. Félreértések kikerülése végett
tudatom a prot. theolog. könyvtár t. előfizetőivel, hogy
a közelebb megjelent. „Vallás bölcsészet stb." című mű
címlapján sajtóhibából áll „X-ik kötet", s helyette olvasandó MVI-ik kötet." Kovács Alberl.

ADAKOZÁSOK.

A bjdapesti prot. árvaház felépítési költségeinek
fedezésére a mult év. nov. 4-ike óta b. K o c h m e i s t e r
árvaegyleti elnök úrhoz a következő adományok folytak
be : Földváry-Kappel Malvina 500 frt. Saxlehner András
500 frt. — Cséry Lajos és neje 300 frt. — gr. Zichy N.
János 250 frt. Luczenbaeher Pál 200 frt. — Fleischman
Augussta 200 frt. — Tolnay Lajos 200 frt. — Tafler A.
200 frt. Zsedényi Ede, Szpevák Károly, Schwáb Lőrincz,
Gregerssen Nicolai, br, Edelsheim Gyulai, Csávási Kiss
Károly, Klein Nándor, Hutter család, Török Pál^superintendens, Szilágyi Sándor, Dona Döme hagyománya, J .
W., Brüll Henrik és fiai, Steinlein Zsuzsana grófnő,
Meynier Károly Fiumében, Lukács Antal, Neumann Salomon, Halász Gyula, Halász Vincze, Fischer Istvánné sz.
Kardczag Jozsefiné, özv. Szűcs Lajosné sz. Szűcs. Zsófi,
Doswald József, Dr. Jelenik Zsigmond, Hornyánszky
Victor, Dr. Koller Gyula 1 0 0 — 1 0 0 frt. Förster János,
Tóth Lőrincz, Deutsch Mór, Verderber István, Dr. Fischhof Vilmos, Heinrich István, özv. Barkassy Imréné, Schulek Vilmos tanár, Dr. Lumniczer Sándor, Speekner
Károly, Szitányi Izidor, Kohner Zsigmond, Holitscher
Manó, Berger F. M., Wetzer és Lobmeyer, Hürsch Ágoston, Bischitz Salomon és fiai, Kunig Jósef, Leidenberger
* Értesit03. *) Sajtó alatt levő „ G y á s z é s S i r - Péter, Lyka Demeter, M. L. Herzog és társa, Lederer
testverek, Péczely Ferencz, Csengery Antal, Dr. Fromm
b e s z é d e i m " előfizetőit vagy megi-endelőit tisztelettel
Pál, 5 0 — 5 0 frt. Br. Salmen Eugen, Raier J., Ghyezy
értesítem, hogy a még most is folyton érkező megrendeKálmán, Gomperz testvérek 3 0 — 3 0 frt. Riess testvérek,
lések, de különösen helybeli nyomdánk jelenlegi túlhalGillming
Márton, Báronyi testvérek, Arany László, Tamozottsága miatt egy csekély várakozást kell kérnem
kácsy
Miklós,
id. Darányi Gyuhi, Heller J . és társa,
január hó utoljáig, mely időig tehát előfizetéseket vagy
Eliseher Boldizsár, Csengey Endre 2 5 — 2 5 frt. J. Natlian
megrendeléseket folyvást elfogadok, sőt kérek. Többek
Stein, Schweiger Adolf, Bayer Karolina, Deutsch Káfelvilágosítást kérő soraira, hogy vajon fog-e művein u.
roly,
Machlup Ede, Dr. Szontagh Ábrahám, Molnár és
n. templomi gyászbeszédeket, prédikációkat is tartalSárkány,
Gelléri Szabó János, Zier Audrás, Weber
mazni ? — kijelentem, miszerint művemben arányos felGusztáv,
Weber
Zsófia, Landauer Ign. és fiai, Geguss
osztással lesznek : prédikációk, udvaron tartandó gyászSamu,
Waltersdorfer
Vilmos 2 0 — 2 0 frt. Martiny Henrik,
és sirnál mondandó sirbeszédek, továbbá imák prózában
Leonhard M., Müller C. Jakab, id. Dr. Wagner Dan.,
és versben (sirversek, tanítók részére különösen) sirkőWürtzler
Vilmos, Szontagh Sámuel, Szumrák Frigyes,
felsze átélési beszéd, Deák F. emlékbeszéde. Előfizetési
Bors
Dániel,
Bexheft Ármin, Meczner Károly, Kauser
díj 1 frt 50 kr., mely is — minthogy a mű könyvárusi
Lipót,
Schlesinger
L. I I , Kohén J . J., Wottitz B. és fiai,
uton kapható nem lesz — egyenesen hozzám intézendő,
Jungh Keresztély, Weiss Bertold, Gundl J., Hoszu Lajos,
*) Tisztelettel kéretnek a hazai egyházi és isk. lapok, folyóiraMartiny Frigyes, Deutsch Jakab, Lövy Samu, Molnár
tok t. szerkesztői jelen közlemény átvételére.
B. E.
Részünkről i° njánljuk a fentcimzett unkát t. olvasóink figyelEndre, Sárkány László, Dr. Hegedűs János 10—10 frt.
mébe, nem kételk
jn, hogy az úgy tai.. ..nilag, mint alakilag meg
Bischitz Mór. 15 frt.
fogja ütni a nJrtéket.
S z e r k.
Feleló's szekes- ^ és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: F a r k a s József.
Nyomatott: Deutsch M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. január 21.

3 * mm.

PROTESTÁNS

KÓLÁI LAP.
Szerkesztő- és
KI AD

Előfizetési d í j :

Hirdetések dija:
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel

Ó-HIVATAL:

félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. !. em.

Előfizetési felhívás
a

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP"
1877-dik évi, h u s z a d i k é v f o l y a m á r a -

E l ő f i z e t é s i dij:
Egész évre © forint, félévre 4 = forint 5

0 k r , negyedévre Q forint 2

5 kr.

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Budapesten,

1 8 7 6 . december hóban.

Főmunkatárs:

Farkas

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

József.

Dr. Ballagi Mór.

egyes szt. könyvek

A bibliai csodák.

oly előadásokat, melyek a mai kor fejlettsége mellett

Figyelemmel dr. Heiszler ur tiltakozására.

hitelességűket
Midőn

a szabolcsi

egyházmegye

irói saját koruk és egyéniségűk

bal véleményeiből vittek be a szt. könyvek szövegébe
teljesen

elvesztették.

Az emberiségre

Ny.-Bátorban

ugyan mi lehet fontosabb, mint hogy az életre hasznos

tartott közgyűlése, a tiszántúli ft. egyházkerület által

ismereteket nyerjen már gyermek korában, hogy távol tar-

kiadott népiskolai

tassák tőle minden hibás vélemény és babona ; másrészt

tantervre

tett

észrevételei

közben

így fejezte ki m a g á t : „A bibliai csodákat tanítani nem

ki tudná méltóan

óhajtjuk, mert azok babonás hitre vezetnek — hasz

az ártatlan gyermekkorban a vallás neve alatt beléje

nos szolgálatot vélt tenni mind az egyháznak,

megsiratni az emberiséget,

midőn

mind

oltott babonás hitnek oly alapja tétetik le a csodákban,

általában az emberiségnek. A khrisztianismus ugyanis

az ő semmi roszat nem sejtő elméjére, mely a varázs-

nem a csodák, hanem az okos fiit vallása. A csodák

lás, kuruzslás, sírból feljáró, kopogó lelkek,

annak

vissza nem vihető okozat-hite, ördögök, angyalok, tisz-

csak romlására

lehetnek;

azért mind régibb,

az okra

mind ujabb tudósok törekedtek a bibliai csodákat ter-

tátalan lelkek tana által lelkében korán megmételyez-

mészetes uton kimagyarázni.

tetik.

Némely

csudákat szel-

Mi azért,

kik a ny.-bátori

gyűlésen a csodák

lemi értelemre vinni á t , p. o. a vakok, sánták meg-

tana ellen fejeztük ki véleményünket, azon meggyő-

gyógyitását, a szellemi vakok- és sántákra átvíve, a

ződésben voltunk, , gy ha késett is j aslatuuk, mint-

csoda élét tompítani.

hogy annak már az apostoli atyák -

Hajszálát sem

görbítette meg

pedig az orthodoxiának, mely nyilván vallja, hogy az

^ a reformatió

korában kellett volna kimordatni, moö„ későn is jobb
&

vele fellépnünk,

mint a vallás és emberiség kárára

nem is oda irányulnak,

Mellet-

mert ez népszerűen fogja az együgyűnek megmagya-

nem más, mint egy e tárgyban kelt irodaim
bemutatása,

mely az „Evangy. prot. lap

múlt évi 52-dik

számában jelent

József

lelkésztől.

dombrádi

1

a

meg dr.

Heiszler

tudor,

szakértő,

Tehát

rázni, hogy Isten van és ő hatalmas; tényes alakbau
fogja ez a vallási örökigazságot
bizonyosságra fogja azt vinni.

Magasra

van akasztva, tegyük lejebb,

hogy mindenki olvashassa és megérthesse.
„Mély
rint

a f.-szabolcsi

gyülekezett

tagjai

egyházmegyének
annyira

iránti kötelmükről,
nek adtak
csodák

ott azon

mert

azok

nyilatkozat

hogy ők, a f.-szabolcsi

tagjai,

mint

a mennyien

gyűlés

a bibliai

babonás

hitre

az ész leborulni kény-

telen, nem mutat tehát Istenre?! sőt bizonytalan és
népszerűtlen az ő szava, hanem a csuda, mely magát

Zebaóth isten rámutatva a Galilei sírhalmára, üombrádra kiált: vakoknak vak vezére, ne háborgasd az

nézetét

egyházmegyének

Ny.-Bátorban

nem

osztják,

több

összejöttek,

sőt

határozottan

rosszalják.

„ A prot.
Azért

népiskolák
kertjei,

lelkekben

néki itt nem sikerül,
a morálvilágból

egyház

teremtmé-

isteni

absolutum,

absolute intézkedik.

nálva

a természet

rendjének,

Nincs

nem foglya

vének, de igenis subordinálva

azt a lelkész ott a
prédikációval

ha ez

szópadon)
[mint

ezt
bizony

a sántából járót,
azt igazítja

céljai szerint

a vakból

zott, s így nem szüntette
lianem csak útba

mikor

akkor

csak
elhibá-

természet

rendjét,

segítette
argumentum:

az absolut hatalom absolute intézkedik, mégis a ter-

tudor ur az emberiségnek ásott. Tehát megdöbbent a

mészet sokat elhibáz, mert

nagy sokaság az iró személyében.

törvényének nem volt alávetve, így

Ugy-e légió neve

a nél-

mit a természet

meg a

mü-

természet

Hiszen,

Ez lenne hát az u j telealogicum
meg ez ódon sir felett, melyet a

saját

igazgatja,

látót csinál,

ki és célositja,

való-

subordi-

van neki a

kül, hogy annak rendjét megszüntetné.

fogja."

Állapodjunk

s így mint

és nem ugy képzelt,

az

mert

csupán

ságos mindenhatóság,

hol az egyház magát
építhesse,

mint
azaz

le-

a modern világban szokás] előmozdítani

soha nem

a csodák mást,

hogy az egyháznak

tovább

előállított

mondanak

azt, hogy a bibliai Isten absolut hatalom,

maga s azt magasabb

lettek felállítva,

veteményes

elfogulatlan

a prot.

„Nem

ki-

u

tenni

felett! A természet minden egyes jelenete, mely sze-

meggyőződésük-

ellenében, többek nevében

jelenti,

gyenek

bölcseség

én szentem á l m á t !

yEzcn

nyei.

e

is meghazudtolja, népszerű bizonyítéka isten léteiének.

vezetnek."

azon

Ki fojthatná el mély sajnálatát

Erre aztán tagadólag rázza magát a nap és hold, és

az

hagy a népiskolákból

kiküszöbölendők,

Ez lenne tehát az uj

egyház

megfeledkeztek

miszerint

kifejezést,

Ny.-Bátorban

isteni

napot, holdat megállította.

münkbe tűnik, melyre maga

megdöbbenéssel olvasta a tudor űr, misze-

bemutatni;

argumentum ontologicum: van Isten, mert egyszer a

annálfogva illetékes biró. Tiltakozásul szól a ny.-bátori
végzés ellen.

Ezek azt teszik :

a nap megállt GHbeonban, a hold az Ajalon völgyén,

tünk szólnak a természettudományok kitűnő vívmányai;
kuriózum

isteni parancsai."

véde-

mintha

kezni akarnánk; azon magasan felül állunk.
Célunk

positiv

szükséges tanítani a népiskolákban azon csodát, hogy

tovább is elhallgatnunk.
E sorok

alakjai,

előre

az ok és okozat
a

természetnek

a sokaságnak ? H a igaz ut >n jár az a nagy többség,

semmi végcélja nincs, midőn pedig a természet hibázik,

miért nem irja ki nevét? azért, mert P.-Szabolcsban

s az épből sántát, vakot csinál: akkor a mindenhatóság

ily csodahivő pap nagyon kevés lehet. Hogy a tudor

a nem képzelt,

ú r véleményünket nem osztja, azon nem csodálkozunk,

gondoskodik,

de valódi absolutum,
és

a

természet

hibáját

esetről

esetre

ki toldozza -

mert a csodák hite babonára vezet; a babonás fő ! foldozza, a nélkül, hogy megszüntetné az avaros rendet, mindenkor ú j r a útbaigazítja.
pedig a világosságot határozottan roszalja. Azt pedig
Ez aztán felséges elmélete a csodának! Tehát
szeretném magamnak megmagyaráztatni, mikép fogja
van csoda minden óráu, mert a megteremtett, de
az egyház magát az elfogulatlan lelkekben tovább
épiteni,

ha az egyház veteményes kertjeiben csodák

által elfogult, megmételyezett lelkek neveltetnek.
De olvassuk tovább a tudós tiltakozást. „ A bibliai csodák
jesztői,

a

bibliai

egyszersmind

istenfogalom
a vallási

népszerű

előter-

örökigazságok

tényes

zilált álapotban hagyott természet
den órán sőt minden

minden nap, min-

percben hibázik

és

hogy

a

mindenség rozzant alkotmánya össze ne omoljon, Isten
mindig csodásan kifoltozza.
Ez örökös zavart reparálgató istenről, még za-

varosabb fejjel feállitott tannal szemben, a keresztyén-

fogalmánál,

ség istene, a nem képzelt, de valódi mindenhatóság mel-

látoztatik. Erőtlenséget, erkölcsi fogyatkozást, az isten-

lett bölcs is, jó i s ; a világot

teremtette,

ség fogalma nem tűr. Igy midőn szellemi létét meg-

rendeltetésökre

tagadva a csipkebokorban anyagba öltözködve, emberi

nemcsak

hanem teremtményeit, bölcs célokból,
juthatás végett állandó törvényekkel is
lyek

szerint az okoknak

ellátta,

szükségesképeni

me-

következ-

mely szerint ő saját tökélyei által kor-

hangot'ád, absolut létét semmisiti meg, és midőn kedves
népéért

Farahó

táborát

a Verestengerbe

fulasztja,

ményeiknek is kell lenni. Azért a sánta, a vak, okra

mindenhatóságának megmutatásával csodásan — akkor

lett sántává és vakká

és csak

okvetlen vétkezik, mit Istenről feltenni lehetetlen. A

kigyógyulnia.

ellenkezőt

Ezzel

okra

lehet

bajából

az

ok-talan

csak

absurdum,

az végre

tényben is bal-

gatagság.

állithat.
„A természet
most,

mi eszméjében

de

egy világ

nem

kosmihus

a kosmos

teremtése

törvényei

teremtőjét,

mert

az

magát

sem

merítette,

által

ki
0,

sem magát

leJcötik a kos-

vele nem azonosíthat ja

ezen

— irja tovább a

tudor ú r . Azt fejezi ki vele, hogy a teremtő a természet törvényei által nem korlátoztathatik,
remtéskor! ereje nem
kosmikus törvényei,

csökkent.

Mi keresztyének azt hiszszük, hogy az Isten az
ma, a ki volt öröktől fogva. Miért változott tehát
úgy meg, hogy most soha nem tesz
nem

magának a kozmos teremtőjének

annak

nincs

filozófiája,

ós

mi
igy

észellenes.
Yolt idö, midőn Izráel

sem te-

Hanem a természet

létezhetik,

csodát ? A

a pusztában

bujdosott,

tehát ezelőtt 3 5 0 0 évvel, mikor a Heiszler ur elmélete szerint

Isten

volt király,

hadvezér, népe

törvényei; a természetet nem valamely hatalmas Bel-

táplálója,

zebub látta el törvényekkel, hanem maga a teremtő.

dásan, sokszor rettenetes csodásan cselekedvén.

Igy saját müvét — ha csak magát változás alá nem

hogy valamely babonás fő, ki az ő elméleteit olvassa,

a k a r j a bocsátani —

hajlandó volna

össze nem rombolhatja, sőt Isten

folytonosan munkálkodik, de nem a csodák

műhelyé-

itatója,

biró,

oltalmazója . . . mind,

elhinni,

hogy

ő benne

mind cso-

valamely, a

sinai hegy tövén elhunyt izraelitának lelke támadott

ben eszköz nélkül, hanem a nagy természetben, mint

fel.

a világ megtartója és bölcs kormányzója.

hanem inkább a bölcsesség és jóság Istene.

„Nem
[legalább
anyag

igaz az,

hogy Isten

nem a kereszténység

törvényei

által

menő példát

Istene]

megköttetni

ezt még az emelkedett
ezrekre

volna az az

lelkű

engedné.

ember

az

Hiszen

Igen,

de a keresztyének

A sötét századok

Isten

ki magát

Ugy

csudák h i t é t ; azon

Istene

nem a csodák,

felelevenítették a régi

zsidó

alapultak az Isten Ítéletei, a tüzes

vas, forró viz és bajvívás általi kipuhatolásai az igaz-

Száz I ságnak. A nagyváradi tüzes vas próba-könyvből ide
iktatjuk a 84-dik cikket: „Fejér, Boroszló helységből
bebizo-

sem teszi.

s
hogy azokat I perbe fogta Árvát és Lukács testvérét Csenger faluból
valókat, mivel Néver nevű testvérükért, ki hat girát
győzelemre segítse, megtagadja
önmagát,
feláldozza
tevő
javakat Fejértől ellopván, elszökött, kezességet
magát az életet. Előnyt ad az erkölcsinek és szellevállaltak. Birájok volt Demén, szatmári főispán; peminek az anyagi élet felett. Az anyag nem ura az
rest oldó Ferman Hodos faluból való. Fejérnek emönmagát megértő mibernek sem, annál kevésbbé az
nyítja, hogy az ember

igaz Istennek.
leminek

Az

szolga,

Az elébbeni ponttal

magasabb elvekért,

anyagvilág

csak időszaki

Öntudatlan

hoz fel a történelem

amaz

erkölcsi

talajxd szolgál.

de a szellem
együtt

ez

hordozta

a

tüzes

vasat,

meg

nem

égettetett

örök,
u

—

ezt is elhiszi tudor u r ! ? — mert a csudák babonára

az

uj

vezetnek.

elv.

lenni

bere

általa s így igaznak találtatott. * 'Természetes, hogy

Az anyag

öntudatos
akar

és szel-

kosmologiai és erkölcsi erősség. Azon hibában szenved,

Az uj testumentomi csodák még nehezebben al-

miben e megelőző elméletek. Anyag törvényeiről be-

kalmazhatók a fenntebbi elméletekre. Jézus neheztelt,

szél, minők soha nem léteztek, és a melyeket mind

ha tőle jelt kívántak.

Istentől nyert az anyag,

ugyan jóságának bizonyságai,

melyek

tehát Isten

törvé-

A

neki

tulajdonított
de

csodák

alig lehetne

fel-

tenni emelkedett lelkéről, hogy hatalma mutogatására

nyei.
Azon erkölcsi erőség, mely itt Istent, mint ha-

csodákhoz folyamodott volna. És még ha ezeket is mél-

semmi

tán kétségbe vonjuk, mit mondjunk a Jézust meghur-

által nem korlátolhatót és így minden anyagnak urát

coló kisértő, mit az általa a Gergezénusok disznaiba

festi, megbotlik, elesik, megsemmisül az absolut Isten

űzött ördögökről mást, mint hogy azok a kor balvéle5*

tártalan szabad erkölcsi lényt, mint senki és

ményének kifejezései. Taníttatásukból semmi

haszon,

hivatkozni.

inkább nagy kár hárainolhatik az emberiségre.
Ne sajnálja azért a túdor
szomorú dolognak, a

f.-szab.

javaslatát. Szomorú
cikkéből

dolog

kitűnik,

A f.-szabolcsi

úr

és ne

e.-megye

inkább

azon babona,

minden tudós affectatiótól a mindennapi étetre fog
*

nevezze

Igen lényeges kérdés a z : „ V a n - e h á t

véleményes

azon

hit,

mely

melyet

az

lehel.

egyházmegye nem kér az ön

becses

szolgálatából; protestációjánál pedig nem szabunk reá

*

*

nosságban
lyedés?"

véve v a l l á s o s
Felolvasásom

az, melyre némi

átalá-

é s e r k ö l c s i s ü-

cime szerint

ez a

kérdés

fényt vetni van elsőben is szándé-

komban.
A nélkül, hogy régibb időket hasonlítanánk ösz-

nagyobb vereséget. Alig van a világon akadémia, hol

sze a jelen korral, csak a magunk korának tapaszta-

tana kedves fogadtatásra találna.
KOZMA

JÓZSEF,

f.-szabolcsi esperest.

lataira terjeszkedvén ki, állithatjuk, hogy ha a vallásos
buzgóságot tisztán a templomba járásban, úgynevezett
m ü s z e n t e s k e d é s b e n hiszszük á l l a n i : akkor igen
is hanyatlás tapasztalható, mert a templomok időről

Igénytelen nézetek és egy kis elmélkedés a
vallásos közöny okai s gyógyszereiről.*)
(Felolvastatott a nyíregyháza vidéki ref. papi értekezlet 187tí-dik évi
október 4 diki gyűlésén.)

időre ritkábban látogattatnak,

kielégítése végett a sátoros-ünnepekkel:, ó-év utolsó,
vagy uj-év első napjával;

de ha a

felfogásom szerint

vallásosságot,

sokkal helyesebben, a

tettleges keresztyénségben hiszszük állani; úgy épen

Hazai protestáns irodalmunk, sőt a mennyire a
hozzám külföldről elcsapódó egy-két hangból
ítélhetem,

az úgy-

nevezett intelligentia megelégszik vallásos szükségletei

igénytelen
Kedves pályatársak!

s különösen

a külföld protestáns

meg-

sajtója is oly sokat

ellenkező tapasztalatra kell jutnunk, s azt mondanunk,
hogy a vallásosság üdvösebb lendületet vett, s vallásos
alásülyedésről itt és amott ez vagy amaz

egyházban

foglalkozott a kérdéssel, mit ón is felolvasásom felibe

beszélhetünk,

irtam, hogy nem egyszer az unalom lepte meg a lelket,

kell meggyőződnünk. Ha a vallásosságot a symbolu-

midőn minduntalan

mok s az

vissza-vissza térni látta a közfi-

gyelmet e kérdéshez,

keresve fürkészve

találgatva a gyógyszereket;

az

okokat,

egy-két erőteljesebb kéz

kezdett már nagyon is az elevenbe nyúlni, hogy szinte

egyház által

mondanunk,
alá;

junk, még sincs cáfolatlanul megállapítva a dyagnosis, s nincs feltalálva a biztos gyógyszer.

tett

közönyt és erkölcsi

hogy bizonyos vallásos

alásülyedést,

mely itt-ott igen

hiszszük

ezért

dés felé.

eleven hitébredós mutatkozik azok részéről, kik egy-

Én

Sikerül-e

nekem

jelen

igénytelen

bizodalomban,

állani:

akkor

nemes

vetö-

intézményekben
határozottan

azt

kell

halad előre s lépést tart czélj a : a tökéleteseigy vagyok

meggyőződve,

keresztyénség isteni küldetését:
rajzomban

Istenbe

mondanunk, hogy a keresztyénség erőteljesen és üd-

gadni nem lehet,

házi vallásos életünket szivükön viselik.

erkölcsiségben,

rekvésekben, emberiségi

vösen

hogy épen

s z a b a d s á g b a n , s z e r e t e t b e n , emel-

gyermeki

szembeötlő sebként évődik egyházi életünkön, megtamásodszor arra,

akkor azt kell

de ha, a mint kell, a vallásosságot a l e l k i -

ismeret

először arra,

hitcikkekhez

hogy a vallásosság a fagypontig szállt

kedettebb

vihető vissza,

meghatározott

való szoros ragaszkodásban keressük:

feljajdult rá a beteg, és hogy orvosi műnyelven szól-

Emez általános érdeklődés bizonyosan kettős okra

de általánosságban üdvös emelkedésről

s

elgondolva a

csodálkozom azokon,

kik magukat orthodoxoknak nevezik s még is aggódva

mélyre hatni, s kimutatni a gyökér szálakat, melyeken

kételkednek e lépten

eme mérges f a : korunk vallásos közönye táplálkozik ?

fejlődésen.

Nem maradok-e nagyon is a felszínen ? E kérdésekre

igen megkönyitette helyzetemet Mitrovics Gyula mult

felolvasásom ad illetékes feleletet, mely

évben kiadott dönthetien adatokon nyugvó kitűnő röp-

részben közvetlen

tapasztalatokon

legnagyobb

nyugszik,

s távol

nyomon

előnkbe táruló biztos

Ezen régi meggyőződésem

kimondásánál,

iratával, 1 ) kik kételkednek a felett, hogy valláserkölcsi tekintetben — mint minden egyébben — fejlődik

*) E szerény felolvasást régen kell vala a kör határozatából
nyilvánosságra hoznom, azonban e kötelesség teljesítésében több halaszthatlan teendó'im gátoltak.
L. Ö.

az emberiség, olvassák el e röpiratot, melynek dönt*) 3 Egyháziatlanság és üres templomok.«

lietlen érveit megcáfolni a másképen gondolkodók még

Azonban e bűnök mellett vannak oly erényei is, mi-

csak

nőkkel a mult nem dicsekedhetett és a melyek határo-

meg se kísérlettek;

de eltekintve

ettől elég

megfigyelnünk az i d ő k j e l e i t , hogy meggyőződjünk,

zott emelkedést mutatnak!

— általánosságban

talán sok súlyt aggatnak a hagyományos bűnök ? Nem

véve — a

valláserkölcsi

emel-

kétségbeejtő az ! csak azt bizonyítja, hogy ha valahol,

kedésről.
a boszorkány-üldözések,

égetések csak a

úgy az emberi tökéletesedésre nézve áll e példa szó :

történetében kísértenek m á r !

Bűnök, melyekre

„lassan megyünk

íme
mult

Az előhaladás szárnyaira

ma csak vissza emlékezni is borzadálylyaf esik,
ber-kereskedés,

ember-vásár,

jogtalanságok,

em-

rendítő

szerű átlebbenés a pusztáról a paradicsomba nem embernek való;

ha azt megtudnók

zsarnokságok, s több más elő nem számlálható visz-

emberek

szaélések

parányiak vagyunk.

elenyésztek

nagyobb részint,

s a keresz-

fenséges

intézményeit!

—

Egy

kortól,

melyben

á p o 1 d á k,

egyletek,
konyhák

gyám pénztárak,

egyre-másra
2

örvendenek, ) —

egy k o r t ó l ,

ezt én károsnak nem tartom,

getjük egymást, s annál erélyesebben küzdünk a bün

melyben dacára a

véve

vallás-erkölcsi

nagyszerű ébredés

jelei népnevelő

intézetek,

ehez pedig igen

mert legalább ébreszt-

s a tökéletesedés mellett,

s

akkor nem

fülét a kor romlottságával, vallás-erkölcsi hanyatlással;

ellen,

mintegy

csalhatatlan és vigasztaló

hanem istenek,

virágzásnak

keletkeznek,

nyomoruságos napoknak,

nép-

volnánk,

tenni,

Hogy minden oldalról fele beszéljük egymásnak

tyénség egélye azoknak romjain felállította a szeretet
s z e r e t e t , m e n - s á r v a l i á z a k , b e t e g se g é l y z ő

m e s s z i r e ! * — Az a mese-

tünk: azt

én

a

hanyatlás

de hogy

mutatkoznék

fennebbiek alapján

kétségbe vonni, ha azonban

általán
közöt-

bátor

vagyok

általánosan

vallás-

midőn

erkölcsi sülyedésről szó sem lehet, hanem inkább emel-

a bűnös is embernek tekintetik, s bűzhödt, tisztátalan,

kedésről : el kell ismernem, hogy itfc és amott tapasz-

föld alatti lyukak helyett tiszta egészséges lakásokban

talható bizonyos közöny, elhidegülés,

helyeztetik el,

vallás iránt, mely aztán maga után vonja az erkölcs-

itt-ott templomok emelkednek;

s a fegyintézet nemesítő,

zetté alakul át a szeretet
kortól,

egy k o r t ó l ,

melyben

mindenható

erőteljes lépések

tanító-inté-

szavára;
tétetnek

igék beváltására, nincsen sem z s i d ó , s e m

egy
amaz

pogány

részvétlenség a

csel való nem törődést is; ós ezen sajnos körülmény
okára

nézve

oly rendkívül

Egyik egyet, másik

eltérők

a

vélemények !

mást hoz fel rendesen.

Felüle-

s e m g ö r ö g , de mindnyájan egyek vagyunk a Jézus-

tesen gondolkodó világiak a papokat, a papok a vilá-

ban, t. i. emberek, Isten fiai; midőn a családi élet-

giakat, az orthodoxok a moderneket,

ben a férj immár

orthodoxokat vádolják,

nejével,

ki még a

keresztyénség

csupa

a modemek az

vallásos

buzgóságból.

hosszú századai alatt is soká rabszolganői szerepre

Egyes eseteket,

bűnöket oda csapnak az egész papi-

volt kárhoztatva, megfelezi testvériesen absolut hatalma

testület arcába,

ha

teljét, s Hugó Victor szerint: h a a f é r j

életű,

király

a nő m e g o l d a l a m e l l e t t k i r á l y n é v á

leszj

e kortól mondom ki merné megtagadni a hározottan

egy rongyos, iszákos, tisztátalan

uzsorás, akkor azt mondják : olyan mind, s

kijut mindnyájunknak a kemény keserű falatból; viszont ha itt amott a világiak hidegek,

részvétlenek,

egyéni boszuból a becsületes papot háborgatók, akkor

ker. jelleget?!?
Felhozhatná valaki ezekkel szemben korunk bű-

már Zsodoma és Gomorali az egész
már akkor

mívelt nagyok tisztátalan jellemét,

minden ujabb kellemetlen eset felmerülése alkalmával

a csalásoknak finomított nemeit, vagy a köznépnél az

lármázni,

iszákosságot, házasságtörést stb. stb., azonban mind-

gyanakodni

ezek megvoltak a régi

előidézett

korban is, felőle világos pél-

dákat mutat a történelem ! Hogy korunknak vannak
bűnei,

az tagadhatatlan,

hiszen

emberek

vagyunk!

hű-hót

a

világ

csapni,

mindenkire,
bajokat

stb. stb.

osztály,

neit : a gyakori öngyilkosságot, a vétkes önzést, némely
a sikkasztásokat,

elvész

világi

mint
s

ráfogni

a

í g y szoktunk

a kárvallott ember
talán

épen

az

néha

közösen

ellenvélemé-

nyűekre. 3 )
Hogy már sem a papok,

sem a világiak,

a modernek, sem az orthodoxok nem tökéletesek,

sem
az

2

) Tudom, hogy sokan fitymálva szólnak ezekről, mint a melyek csak a divatlelkesültség kifolyásai ? No ha igy volna is ? »Még
ami gonosz is használ !(< Azonban én nem nevezem ezt divatrajongásnak J
Az eszme szent! Hogy a szent eszmét divatból is követheti valaki,
megengedem, de a többség igazán lelkesül
L. Ö.

s

) Hányszor nem olvasunk p. o. puszta pártszenvedélybó'l ily
kifejezéseket a ^hitingatoncok® üresre papolják a templomot; mintha
bizony akadna olyan modern pap, ki azzal állana elő': a szószéken
L. O.
>}ne tudd a szent háromságot® stb.

bizonyos

(tökéletesnek

ugyanazért

csak

Istent

egyik vagy másik

képzelhetjük),

részről ejtethetik oly

hiba, mely itt és amott vallásos közönyt idézhet elő,

ISKOLAÜGY.

ez okból mutassuk itt ki először is tehetségünk szerint:
Mennyiben
vallástól

idézhet

való

elő

egyházában

elhidegülést

egy

pap

és mi á l t a l ?
Igaz

az,

hogy

egy

papnak

erkölcsi példány-

képnek kellene lenni egyházában! Önként értetik
hát, hogy oly viselet, cselekedet, elejtett

szó,

tevagy

beszéd, mely a hittel, erkölcsiséggel ellenkezik, s ez
a köznépnek tudomására jut, rosszul hat a vallásosságra ! Szóval ki kell mondanom bátran, habozás nélkül, hogy több helyen a
hidegnek

a

templomot,
hallja

vallás
mert

iránt,

papját

nép azért

mutatja

azért

hagyja

másként

látja

magát

üresen

a

élni, mint

beszólni! Talán a templomi szószéken a mér-

tékletességről beszélőt a templomon kívül mértékletlenkedni, dobzódni; a takarékosságról predikálót családja
körében luxust űzni ;a tiszta erkölcsiséget hirdetőt, magán életében erkölcstelenségbe sülyedni látja ; ha és
ahol igy v a n : bizonyos következmény a vallásos buzgóság hanyatlása ; bizonyos az, hogy a rosz
adás

megöli

még

melyeket a lelkész
rosz

példán

csirájában

azokat

a

a szószékből hint

először

magvakat,

el;

megbotránkozik,

példa-

a nép

azután

a

rövid

gondolkodás után azon következtetésre jut, hogy papja
ámitó, s miért alkalmazkodnék ő a hirdetett erkölcsi
elvekhez, miket az ő papja prédikál ugyan, de maga
se hisz?
Oly igazság ez, melyre számtalan példát
hatnék fel az életből, de azt hiszem, hogy

hoz-

ezt ten-

nem ezúttal felesleges á )
Emlékezem rá, hogy

a pap öltözete is fel volt

hozva, a papi tekintély, tehát a vallásos
kenése okául („vitorla vászon kitli"

élet

stb.

csök-

„Boross")

azonban én ezt nem hiszem, az okot, mely ily esetben határozó befolyást gyakorol,

igénytelen

felfogá-

Nöképzésünk és Molnár Aladár.
A nőképzés hazánkban és a budapesti állami felsőbb leányiskola. Irta Molnár Aladár. Bp. * Tettey Nándor és társa,
1877 8-r. XII+183
l.
A : kotinányos szabadságunk visszaállítása óta, hazánk
társadalma alapjában rendült meg s a közdolgoknak ujdonat-uj rendje állott elő, Az ódon formák összedőltek s
romjaikon ujak keletkeztek, melyeknek hatása hol javítva, hol rontva, de következetesen foly. Ehhez képest
a társadalom alkotó elemeinek egymáshoz és az egészhez való viszonyai is, szükségkép átalakultak. A hajdani
hazafiúi és erkölcsi kötelességektől egészen különböző uj
társadalmi és törvényes feladatok s szabályok támadtak,
melyeket a nemzet jó részének ismerni, tudni és teljesiteni kell, ha nem akarjuk tudatlanságunk és indolentiánk
által sirba vinni a közérdekeket. A viszonyok nyomása
győz meg bennünket arról, hogy egyedül a j ó a k a r a t
nem mentheti meg nemzetünket.
Korunk fokozott igényei mindenkire uj kötelességeket róvnak, mindenkitől kettős munkásságot, versenyzési készséget és képességet, a kor követelményeihez alkalmazkodást kívánnak. Mivel pedig a nő úgy áll a mai társadalomban, mint a férfi, természetes, hogy az uj aera
igényei alól nem képezhet egyediili kivételt, s az ő hivatásuknak, s ezzel nevelés-rendszerüknek is módosulnia
kell. Ezentúl tenniük kell sokat, mit eddig nem tettek,
megszokni amitől eddig idegenkedtek, lemondani sok oly
„hivságról", minek élvezését eddigelé utolérhetlen világi
szerencséjüknek tartották, szóval osztozniok kell a haza
s övéik sorsában.
Molnár Aladár, e sorok élén álló legújabb művében
vállalkozik arra, hogy amit változott viszonyaink közt a
hazai nőképzés érdekében tudni és érteni szükséges, ami
egyénileg minden jóravalók keblében él, sőt sokaknál
tettekben is nyilatkozik, előadja. Föleleveníti a kulturai
kötelességek közös ismeretét s teljesítésük módját, ezáltal
akarván a hasznos honfiúi és honleányi munkásságot
éleszteni.
*

som szerint mindig mélyebben : belől kell keresnünk.
Szóval ne legyünk magunk iránt túlirgalmasak,
mérlegeljük saját erkölcsi dolgunkat
ki, hogy sok helyen, hol vallástól

is, és mondjuk
való

idegenkedés

mutatkozik az ok nem ritkán a papban is keresendő.
LUKÁCS

ÖDÖN.

[Vége következik ]
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) A felolvasás alkalmával el voltak mondva ide vágó adataim,
itt azonban feleslegesnek tartom azokat leirni, mivel ilyeket különböző
alakokban mindenütt nyújt az élet.
L. Ö.

Régi dicsekvése nemzetünknek az a bánásmód,
melyben a férfiak a nőket részesiték. »Nálunk a nőnek
mindig megadták rendeltetéséhez mért jogait." Ősidőktől
fogva feleség volt a magyar asszonyok kedves neve, kifejezve azt, hogy ők csak férjökkel együtt képeznek egy
egész lényt, hogy életök örömét, bánatit mindig megfelezik. S a magyar nők azzal érdemelték meg e bizalmat,
hogy nem volt oly elhatározó változás, melyben bátorító,
hű lélek gyanánt ne szerepeltek volna. Nem egy nagy
' ebzme kivitelét köszönhetjük nekik.

Elvadult korokban egyedül a nok voltak a szelídebb érzelmek táplálói, s mint a frankok közé Clotild,
az oroszok közé Olga, hozzánk Adelhaid vagy Sarolta
hozta be a keresztyénség első magvait. A hitjavitás nagy
szellemi forradalmában mennyit tettek az eszme érdekében, mutatja Lorántffy Zsuzsánna, Bethlen Kata példája.
A vallásos és kegyes alapitványok felerészben a nők
műve. A XVIII. században legelsőbb ők fordultak részvéttel a fejlődő magyar irodalom mívelői felé, és ezzel
sokat tettek a nemzetiség megmentésére. Mindez oda mutat, hogy a nők nemük egyenjogúságát s egyenlő képességét a férfiakéval, kétségtelenné tették; a női befolyásról történeteink is eleget beszélnek, de tán még többet
hallgatnak azokról, kik őrangyali szerepükben a nagy
férfiak tetteire szerényen , de kitartólag gyakoroltak
hatást.
Csodálandó-e, hogy asszonyainktól várjuk, hogy a
magyar nemzeti eszme legszívósabb ápolói lesznek, tőlük,
hogy a kor vezéreszméjét megértve, a család körében
árkászai legyenek a humanismusnak s a nemzetiség ideáljának ?
Nem a legtermészetesebb-e, hegy fennmaradásunk
legerősebb biztositékát abban látjuk, hogy hazánk bármely nemzetiségű fia és leánya, közös nemzeti é r z ü l e t
és gondolkodás, közös hazai szellem, közös nemzeti műveltség által tartassék együvé. Mind ennek a családéletben kell gyökereznie, a családéletnek kell a nemzeti műveltség és közszellemtől áthatottnak lenni. Már pedig a
család házi szellemét és belső házi nyelvét rendesen a
nő határozza meg.
Példával világosítjuk fel a nők hatását a nemzetiségre. Jól ecseteli e befolyást Petrichevich Horváth, szembeállítva a korabeli elnemzetleniedett Magyarországot Erdélylyel. Ha e méltán imádható bálványkái nemünknek
— mondja Horváth — mint születés, meg vagyon, úgy
nevelés, eszmék, irány és tetteik által is magyarok lennének, Istenem ! mi nem válnék Hunniából, ha gyönyörű
hölgyei nemzetiesülni vágynának? Mellyik magyar főnök
ne teendné minden egyéb fölébe hazája nyelvét, ha ily
bájos ajkak bűvölnék magyarrá a magyart ? Avagy nem
tökéletesen tőletek függ e az édes Emiliám ? Van-e nálunk Erdélyben (ide nem érti a szászokat), csak három
férfi, ki magyarul jobban ne tudna mint németül, vagy
épen latinál ? Sőt van-e egy, ki szívesben ne társalkodnék magyar, semmint más nyelven ? A m i é r t e t könnyű
kitalálni. M e r t n ő i n k m a g y a r o k . *)
Ilyenféle tapasztalások teszik arany igazsággá M.
A. azon állítását, „hogy a ki a nőnövelést kezében tartja,
az a jövő nemzedék érzületét tartja kezében."
Úgy véljük ez az ok egymagában véve is elegendő
arra, hogy a magyar állam minél gyorsabban intézkedjék
a leendő családanyáknak magyar szellemben, magyar
műveltségben való kiképeztetéséről.
*) Petrichevich Horváth Lázár: Kaleidoskop vagy: Levelek
Emiliához. Élet irodalom és művészet körében. Budán, IX 1842. II.
rész, 16. 1.

Qui habét tempus, habét vitám, ragadjuk meg az
időt fönnmaradásunk érdekében, mert e téren a megálla
podásra vagy késlekedésre n e m é r ü n k r á .
Ha megtekintjük a magyar nőket a maguk valóságában, másfelől ha elgondoljuk azokat a roppant feladatokat, mik reájok várnak, okvetlen be kell látnunk,
hogy a magyar nők e feladatuknak, mostani képzettségi
fokuk mellett megfelelni semmiesetre sem tudnak, hogy
nem emelkedtek arra a miveltségi állásra, mely ily feladatok betöltésére okvetlen szükséges. Nem ők maguk
az okai, hogy hiányos képzésük folytán olyanokká váltak,
mint a díszalbumok, melyeknek legjava része — külsejük ; hogy elmondhatják magukról, amit 25 éve egy
orosz nő irt magáról s a pétervári nőkről: nous sommes
élevées pour plaire. **)
Hazánkban — mondja Molnár A., — a nőknek a
család körén kívül való képzésére, az utolsó évtizedekig,
alig egypár zárdát leszámítva, nem is léteztek nevelő s
tanító intézetek; M. A. tudomása szerint az utolsó 3
évtizedben jöttek létre magán nőnöveldék Pesten, s az
országnak még egy pár városában. E tekintetben M. A.
hibásan van értesülve.
Már az 1790-ki magyar és német lapokban hirdetve
van a pozsonyi nőnövelde, s azután is elszórva, itt ott
találkozunk velők, pl. a pesti, kolozsvári, temesvári és
nagyszebeni nőtanintézetekkel. Csakhogy milyen állapotban voltak ez intézetek! Takács Éva a Tudományos
gyűjtemény 1825-ki évfolyamában a nők szellemi munkajogosultsága mellett levél alak ulag irt egy barátnéjához
melyben a többek közt így emlékezik a hazai nőiskolák
ról: „Az egész hazában csak egy olyan leány-oskolával
se dicsekedhetünk, ahol leányaink egy becsületes levélírást,
vagy egy házi számadó-könyv vitelét, vagy a háznál
szükséges számvetést megtanulhassák; annyival inkább
egy 18 mérföldnyire terjedő geograpbiát, vagy húsz esztendeig felmenő históriát, csak a házi rendtartásra szükséges philosophiát, csak a babonáskodástól megmentő
physicát, egy házi kert elrendelésére, vagy egy sütő-kemence építésére szükséges mathesist megtanuljanak; anynyival inkább magok, házok népe és felebarátjaik iránt
való kötelességeikről fundamentomos tanítás nemünk számára az egész hazában nincs."
Népiskoláink is ez időben oly silány állapotban
voltak, hogy a műveltebb körök leányaiknak még elemi
oktatását sem bizhatták reájok, hanem inkább a házhoz
szereztek külföldi gouvemanteokat, s bonneokat, vagy
pedig leányaikat bécsi, gráci, s egyébb külföldi és hazai
német intézetekbe vitték, melyek nevelésmódját fönnebb
Takács Éva csipős espritvel isme rtette. A szegényebb
családok nősarjai pedig gondozatlan nőttek fel, mint a
mezei virág, s rendeltetésűk is az volt, hogy kinyíljanak
s leszekittassanak.
Már a 40-es években a megszaporodott m a g á n
n ő n ö v e l d é k saisona következett; ide vitték tömegesen a módosabb szülék leánygyermekeiket.
**) Memoires d' une ideáliste p. 80.

A magán intezetekben a családias élet csak némileg
pótolható. Azáltal hogy az intézet tulajdonosnőjét mamának hívják, s egy csoport leányka az elsavanyodott
kedélyű gouvernante fegyelme alatt él együtt, a családi
élet nem kárpótolható, s annyival kevésbé mert mindenütt kirí, hogy az intézet üzlet, melynek végcélja a jövedelem fokozása.
Mig a szülőkkel drága tandiját fizettetnek, a városból a legolcsóbb tanerőket szerzik meg órák adására
nyomorult díjazásért. Reclamenak aztán néha egy pár
neves irót vagy paedagogot szereznek, de a kik legkevesebbet lenditenek az intézet ügyén.
. Mindenben a külső látszatra helyezik a súlyt, s a
növendékek hibáit nem hogy kiirtanák, hanem inkább
dédelgetik. A directrice a szülőknek mindig a növendék
dicséretes haladásáról, a növendék pedig elégedettségéről,
otthoniasságáról ír. Ezen ferde irányhoz képest a tanítás
főcélja a fényes vizsga, pergő feleletek betanítása. Úgy
látszik az egész képzés oda irányul, hogy a leányt a
társaságban megjelenésre, vagy épen a férjhezmenetelre
szellemileg kistafirozzák, a miért is a külső ügyességekre
s azon tulajdonok elsajátítására törekednek, melyekkel
aránylag rövid idő alatt sokat lehet mutatni, a melyek
azonban az avatatlanok előtt tetszetős színben tűnnek fel.
Igy fejlesztik a növendékekben a valódi képzettségre törekvés helyett a műveltség látszatával való tetszelgést és hiúságot, holott különben isr mint Feneion
mondja, a nők rendesen még hajlandóbbak a szellemesség
csillogása, mint a testi szépség által tetszelegni. Jórészt a
nevetés emiitett hibái, helyesebben bűnei okozzák a mostani
nőképzésnek egyik leggyakoribb és legnagyobb árnyoldalát:
az alapos műveltség hiányát és a f e l ü l e t e s s é g e t . Méltán
jegyzi meg erre M. A., hogy a felszinességnek s a belőle
származó fonákságnak köszönhető jórészt, hogy a férfiak
között még ma is sokan előítélettel, sőt bizonyos ellenszenvvel viseltetnek a nők nagyobb mérvű kiképeztetése iránt.
A nevelőintézet előnye a zárda fölött az, hogy a
növendéket a világtól nem zárja úgy el, és kivált ha az
igazgatónő maga is feleség és anya, a családi életet jobban
pótolhatja; hátránya pedig, hogy a leggyakrabban anyagi
nyereségre alapított vállalat.
Ezzel elérkeztünk eddigi hazai nőnevelésünk másik
módjához, a zárdai neveléshez.
A z á r d a i n ő n e v e l d é k Franciaországban még
a mult század folytán jöttek divatba. Onnan származott
át hozzánk, s kath. főpapjaink, hogy a családokra való
befolyásukat emeljék, a két utóbbi évtizedben, különösen
a szatmári, veszprémi, kassai püspökök s a kalocsai érsek
számos nőnevelő zárdát alapítottak.
A zárdák a leányokat családjuk köréből egészen
kiveszik s a világtól mesterségesen elzárva nevelik, elannyira, hogy a legtöbb helyen még csak az ablakhoz
sem szabad meuniök, Emellett olyanok nevelik őket,
kikre nézve a családélet idegenné vált, kik arról mint

szerintük tökéletlenről egy tökéletesebb szent életért végkép lemondtak. A világról lemondott, a társas élettől el
szigetelt apáca, angolszűz vagy nénike bizonyára legkevésbé képes növendékeit a társadalmi életre előkészíteni,
s a világban őket fenyegetendő Veszélyek ellenében megerősíteni.
1868 óta nyert nálunk nagyobb lendületet a nőnevelés ügye. Eötvös és Trefort e tekintetben is nem mindennapi érdemeket szereztek. A b u d a v á r i á 11 a m i
n ő t a n i t ó k é p e z d e megalkoitatott, Zirzen
Janka
hervadhatlan érdemei folytán mintaintézetté nőtte ki magát. Ez anyaíntézetet Budavárából Budapest Terézvárosába tették átal, s jelenleg ott folytatja áldásos működését. Pozsonyban, Szabadkán, Kolozsvártfc, Budapest Vízivárosában hasonlók állíttattak fel, melyekbe annyira tódulnak a növendékek, hogy, mint értesülünk, Kassán,
vagy a magyar mivelődés egyik nevezetes őr-állomásán
Mármarosszi^eten, hol ma is létezik a lelkes özv. Mán
Józsefné által kezdeményezett és fenntartott leányiskola,
ujabb ilyen állami intézetet szerveznek.
E nagy fontosságú mozgalomról M. A. egy szóval
sem emlékezik. Pedig „a nőképzés hazánkban" eddigelé
alkalmasint legtöbbet köszönhet ez intézeteknek. Ahány
tanítónő működik hazánkban, csekély kivétellel mindnyája
e képezdékből került ki, hogy apostolaivá legyenek a
közművelődésnek, a nemzetiségnek, a nők szellemi munkára jogosultsága elismerésének. Ha a szerző mindezeket
megfontolta volna, kétségkívül nem hagyja emlitetlenül a
különben is elég terjedelmes munkájában.
Nézetünk szerint az állami nőtanitóképzők hivatva
vannak a zárdák, a nőegyleti iskolák, a magánneveldék
kezéből kivenni a hazai nőnevelés ügyét.
Ez utóbbiak, a nőegyleti nevelőintézetek, a közelebbi években alakultak. Közöttük úttörőül tisztelhetjük
a Veres-Benicky Hermin által kezdeményezett, s tovább
fejlesztett országos nőképző egyletet. Itt tartotta, az egylet által mult év márciusában rendezett estélyen M. A.
azon előadásait, melyek jelen művének egyik felét képezik. A mű másik fele Trefort miniszter megbízásából készült két dolgozat, szerző által a képviselőházban említett
női középiskolákról. Az összehasonlításra alapúi, s a munka
hátteréül szolgálnak a németországi ujabb mozgalmak a
felsőbb leányiskolák érdekében, a Vassar College ÉszakAmerikában s az oroszországi leánynevelő intézetek és
női gymnasiumok ismertetése.
De térjünk vissza a nőegyletekre, melyek jelentősége nem annyira a kezdet nehézségeivel küzködő tanintézetek létrehozásában áll, mint inkább abban, hogy
szerteszétágazó olyan mozgalmat indítottak meg honunkban, melynek célja, s valószínűleg eredménye, a felsőbb
nőképzésnek átalános társadalmi közügygyé emelése s a magyar nemzeti nőképzés organizálása. Ha a felsőbb nőképzés
ekkép országszerte társadalmi közügygyé válik, akkor már
közel van az idő, hogy azt a községek meg az állam oly
mértékben ismerjék el saját ügyöknek, mint az oktatás
többi ágait.

Szerzőnk nem mulasztja el a nőképző egylet tisztelt
hölgyeit figyelmeztetni arra a roppant felelősségre, melyet
nemcsak a jelenért, hanem a jövőért is magukra vállaltak
az ügy érdekében tett szeretetre méltó izgatásaikkal, buzgalmukkal és kísérleteikkel; mert hazai felsőbb nőképzésünk jellemének alapjait most, az első szervezésben
rakják le, s az, a kezdeményező mozgalomban nyert jellemet és irányt sokáig megfogja tartani. Figyelemre méltó
nyilatkozat Meg kell gondolnunk, hogy hazai noképzésünk
irányától s jellemétől függ annak nem csak sikeres terjedése s növekedése, hanem az is, hogy mennyiben válik
mind a nővilágra, mind a nemzetre s egész társadalmi
életére valóban üdvös, vagy épen káros hatásúvá. Nem
lehet tehát eléggé ajánlani, hogy az örvendetesen emelkedő mozgalom kezdetén, minél többen gondolkozzunk
arról, hogy hazánkban ez idő szerint mi legyen a nőképzés feladata, s mi módon, minő intézetek rltal működjünk
e feladat megoldására ?
Ha szemügyre vesszük, hogy szerzőnk értekezése
tárgyának megnevezésénél következetesen n ő k é p z é s t
ír nőtanitás vagy nőnevelés helyett, ebben kifejezve látjuk,
hogy fejtegetéseiben a nő egész lényének kiképzését, értelmi és erkölcsi tevékenységének, valamint érzületének
összhangzatos kifejtését és kiművelését óhajtja.
A mostani paedagogusok szerint a nevelés által az
ifjúságot erkölcsi szabadságra vagyis szabad önelhatározásából származó öntevékenységre kell segíteni, és a növendéket bizonyos koráig képesíteni az önnevelésre, azaz
emberi végcéljának tudatos önmunkásságával teljesítésére.
A nevelés e fö adatának elérésére eszközül használják az
ápolást,, szoktatást, fegyelmet és tanítást.
Az erkölcsi, s átalában a szellemi élet kiképzését
hangsúlyozó ezen meghatározásokhoz, hogy az erkölcsi
képzés egy oldalúságából kibontakozzanak, hozzájárul még
a testi nevelés.
«
Régenten a testi erők kiképzésére nem sokat adtak?
vagy néha épen a test gyengítésével, s ez által való finomításával vélték az embert civilizálni, tökéletesebb lénynyé emelhetni. De különösen a Rousseau féle visszahatás
óta, a mióta tudjuk, hogy testünk minél gyöngébb, annál
inkább zsarnokoskodik fölöttünk, minél erősebb, annál
könnyebben fékezhetjük, minél kevésbé képes az elsatnyult
test az érzéki szenvedélyeket legyőzni, annál inkább lázonganak benne : azóta lassan-lassan haladunk e téren is, s
ma már nincs oly józan nevelő, ki kétségbe vonná a testi
képzés üdvös és szükséges voltát mindakét nembelieknél.
E fajta józan elvek szerint formulázza M. A. a nevelés
feladatát, mely szerinte az egyént egész lényegében emberi
hivatásának megfelelővé kiképezni mint testi, úgy szellemi erőit s tehetségeit egyenletesen, összhangzóan fejleszteni, mindig arra munkálva, hogy lehetőleg ép, egészséges testben képződjék ki oly tiszta érzület, oly erős
értelmiség, oly szilárd akarat és jellem, melylyel a felnőtt
egyén önállósága biztosíttatik, jóra irányzott erkölcsi szabad cselekvékenysége megszokásává, mintegy második
természetévé lesz, és a melynél fogva feladatát önmunkás-

ság és szünetlen törekvés által az életben betölteni kész
is, meg képes is lesz.
Ekként fogva fel a nevelés célját, különösen figyelembe veendő az, hogy a kivitelnél a legfőbb cél, maga
a nevelendő egyén, és nem valami más, egyébként bármily fontos közérdek. Az embert nem szabad az állami
és társadalmi érdekeknek csupán eszközévé törpiteni, mert
minden egyén öacél. Innen van, ho§y helytelen sot vétkes eljárás volna a növendékben egyedül csak azokat a
tulajdonokat s tehetségeket fejlesztenünk, melyeket a célzott közérdekek előmozdítására szükségeseknek vélünk,
míg a többi képességeket parlagon hagyjuk sőt elnyomjuk, csak azért, hogy az államnak alkalmas tanítókat,
hivatalnokokat, mérnököket, vagy a nőknél jó gazdaszszonyokat, művésznőket s t eff. neveljünk.
Mindezekhez járul még az ujabb paedagogiában
kifejezett azon nézet, hogy a nevelésnek nem mindenkire
egyformán megállapítottnak kell lennie, hanem a növendék egyéniségéhez mérten, lehetőleg módosulnia kell. S
ezzel elérkeztünk a nőnevelésben kiváló gondozásra érdemes n ő i e g y é n i s é g h e z .
Általánosan el van ismerve, hogy a női egyéniség
szellemi tulajdonai mind mérvöket, mind minőségöket
illetőleg lényegesen elütök a férfiúi egyéniségtől; következőleg el kell fogadnunk, hogy a nők részére a férfiakétól különböző kiképzési módozat szükséges vagy legalább
is célszerű.
A két nem között a mindennapi életben azt a külömbségot szokták tenni, hogy a férfiak, testileg és
szellemileg az erősebb, a nők a gyöngéb nemhez tartoznak.
De a két nemnek átalánosságban erősebb és gyöngébbre
osztása, valamint e megkülönböztetés alapja, téves. Hogy
a nők sok mindenben gyöngébbek a férfiaknál, jó részt
eddigi neveltetésüknek s életmódjuknak tulaj donitható ;
annak a neveltetésnek, melyben fő dolog volt a pukkerli
és főszemély a madame, ki a nyelv előleges megismertetése nélkül francia versek betanításával butította a leányokat, annak az életmódnak, melyet a férfinem szabott ki
a nőknek, midőn a maga kezében monopolizálta a java
munkákat, meghagyva a nők számára mindazt a dolgot,
ami egészségpusztitó és rosszul fizettetik, meghagyva az
örökös üléssel járó kötés- varrás- liimzést, melynek meggörnyedés, kora hervadás, vagy a legjobb esetben ecetes
kedély a következése.
Teljesen indokolt Mill Stuart azon állítása, hogy a
nőknek tán agyveleje is nagyobb volna, ha komoly szellemi munkával ugyanannyit kellett volna foglalkozniok, a
mennyit a férfiaknak. Különben is, a szellemi erő mérvét
az agyvelőnek nem súlya vagy kiterjedése, hanem minősége mutatja; már pedig a női agy tekervényei sokkal
finomabbak mint a férfiaké, s igy föltehető, hogy minőségük is emelkedhetik ezekével egyenlő fokra.
Szerzőnk legfőbb érve a gyöngébb és erősebb nem
megkülömböztetése ellen, az az egyszerű igazság, hogy
az erő igen viszonylagos értékű.
Az erőt a gyakorlat fejti ki. -Ehhez képest, vannak
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dolgok, mikben a férfiak, s vannak olyanok, mikben a
nők erősebbek é? tökéletesebbek egymásnál. Mig a férfi
természeténél fogva kiható, bátran itél a külvilágról,
tekintete múlton, jövőn kalandoz, gondolata messze szállong, s képzett, találékony eszével óriásként világokat
ölel: addig a nő természeténél fogva befogadó, sokkal
tehetségesebb és erŐsebb a kedélyéletben, szűkebb gondolatkörében élve, behatol a jelen titkaiba, ennélfogva
tapintatosabb, bármely helyzetben jobban feltalálja magát,
a sziv mélyére tekint, s gyöngéd keble a szeretetben él,
s ezért mindenben, mihez a passiv türés-szenvedés jellempróbáló ereje kivántatik, a „gyönge nő" az erősebb fél.
Szóval, a két nem között nem az a külömbség,
hogy a nőknél ugyanazon tehetségek kevésbé és tökéletlenebb mérvben volnának meg, mint a férfiaknál, hanem
hogy ugyanazon átalános emberi tulajdonok s tehetségek
a nőben a női alkatnak megfelelőleg más arányban, más
módon fejlenek ki s válnak uralkodókká. Férfi és nő
éppen azért egészítik ki egymást, mert mindegyik azt
találja fel a másikban, mit magában kisebb mértékben,
vagy egészen hiányzóul érez.
A női egyéniségről előadottakból világosan következik a nevelés azon feladata, hogy az egyéniséget testileg és szellemileg saját lénye szerint íejleszsze. Minélfogva
mind a nevelés s oktatás biztosabb sikeréért, mind a
véghetetlen becsű női jellem megóvása, sőt kifejtése érdekéből célirányosabb a nőket saját egyéniségüknek
megfelelően lehetőleg külön intézetekben képezni, legalább
a két nem eltérő sajátságait inkább-inkább előtérbe léptető 13, 14 éves koruktól fogva. Ez azonban — M. A ként — a világért sem zárja ki, sőt még jobban elérhetővé
teszi a nőknek a férfiakkal a műveltség egyenlő színvonalára való kiképeztetését; ezenkívül, külön képzés mellett
is szükségesnek látja, hogy a növendékleányok ne legyenek elszigetelve a férfiaknak s pedig a velük egykorú
ifjaknak társaságától.
A nőképzés miként szervezése, a női egyéniségen
kívül, leginkább azon á l l á s t ó l függ, melyet elfoglalhat,
s azon m u n k a k ö r tol, melyet betölthet a nő társadalmunkban.
Mill Stuart János „The subjection of women" (a
nők alárendeltsége) című remek munkájában a nők emancipatioját oly értelemben követeli, hogy a nők a közéletben épp oly közvetlenül részt vehessenek, mint a férfiak
s általában mind azon életpályákra törvénynyel legyenek
a férfiakkal egyenlően jogosítva, melyekre jelenleg csak a
férfiak léphetnek. Bármily képtelenség Mill eszméinek
hazánkban alkalmazását még csak szóba hozni is, még is
akadtak ezeknek, Majoros, Szerényi és Baráth személyében*) nem annyira tehetséges, mint jóakaratú terjesztői.
Molnár sokkal edzettebb gondolkodó, hogysem engedne Mill classicitása igézetének. Belátja, hogy Mill
*) A nó'emancipatio. Társadalmi, politikai, történelmi, statistikai, paedagogiai és nemzetgazdasági érvekkel támogatja Szerényi Endre.
Gyó'r, 1872. 8. r. — Nyugot-Európa és hazánk. Irta Apuleius. Pest,
1871. 8. r. A nő helyzete a társadalomban 17—29. 1.

nézete, hazai speciális viszonyaink számbavételével, nálunk kivihetetlen, lehetetlen. M. A. nem barátja a nőemancipationak abban az értelemben, hogy a nőknek
joguk legyen mind arra a munkára, mindazon társadalmi
állásra, melyet a férfiak elfoglalnak. Csupán azt állítja,
hogy a nőnek a férfiéval mérkőző joga van neveltetését
illetőleg az állam gondoskodását igénybe venni. Ha az
állam a férfiak nevelésére gondot és költséget fordit, joggal kívánhatják a nemzet noi tagjai, hogy kiképeztetésükről gondoskodva legyen, és pedig akképen, hogy tanintézeteik összhangban legyenek jelenkori életünkkel.
Az élet dissonantiája lenne az olyan iskola, mely nálunk
az amerikaiak mintájára lenne szervezve.
Ha oly oktatási rendszerrel képeznők nőinket, mely
Amerika társadalmi állapotainak megfelel, de a miénknek nem: akkor tönkre tennők legnagyobb részüket, oly
világ számára képezvén őket, melyet az iskolából kilépve
az életben nem találnának fel, az élet általuk meg nem
változtatható viszonyaiba nem tudnák magukat beletalálni,
s ép úgy szerencsétleneknek éreznék önmagukat, mint
szerencsétlenné tennék azokat, kikkel élniök kell.
D R . BALLAGI

ALADÁR.

(Vége következik.)

Külföldi egyház és iskola.
A dolgok uj rendje ellen az ultramontánisuius közelebb úgy látszik nem csak Német de Olasz-országban
is meg akarja indítani a harcot. Ezen ok az olasz kormányt arra indította, hogy a lelkészek visszaéléseire
vonatkozólag, egy törvényjavaslatot terjesztett az olasz parliament elé, mely az illető bizottság módosításaival együtt
szószerint így hangzik :
1. §. Azon lelkész, ki visszaélve saját lelkészi körében, fölzavarja a közlelkiismeretet s a családok békéjét, 3 hótól 2 évig terjedő fogsággal és 1000 líráig terjedő birsággal büntettetik.
2. §. Azon lelkész, ki hivatása gyakorlásában, nyilvános gyűlésen elmondott vagy fölolvasott beszéddel,
vagy más uton közzé tett iratokkal egyenesen bírálja,
vagy más nyilvános cselekmény által megsérti az állami
intézményeket, törvényeket, egy királyi rendeletet, vagy
a közhatóságnak bármely más intézkedését, 3 hóig terjedő fogsággal s 1000 líráig terjedő birsággal büntettetik.
Ha a beszéd, irat, vagy cselekmény arra céloz, hogy
engedetlenséget idézzen elő az állami törvények vagy a
közhatóság intézkedései ellen, vagy hogy megakakályozza
a politikai és polgári jogok gyakorlását, a vétkes 4 hótól 2 évre terjedő fogsággal s 2000 líráig terjedhető
birsággal büntettetik. — Ha az izgatást a közhatósággal
szemben való ellenállás vagy erőszakoskodás, vagy más
vétség követi, az izgatás szerzője, midőn bünrészesség
nem fo r og fönn, 7 évnél hosszabb fogsággal s 2000 lirá-

nél nagyobb s 3000 lirára kiterjeszthető birsággal büntettetik. — Ugyanezen büntetés éri azokat, kik a fentnevezett beszédeket vagy iratokat, bármely egyházi hatóságtól vagy bármely helyről származzanak is azok,
közzéteszik, vagy terjesztik.
3. §. Azon lelkészek, ki olyan felekezeti külső cselekményeket gyakorolnak, melyek ellenkeznek a kormány intézkedéseivel vagy rendeleteivel, 3 hóra terjedő
fogsággal és 2000 lirára terjedő birsággal büntettetnek.
4. § Minden ellenkezés azon előirt szabályzatokkal,
melyek a felekezeti ügyeket illető intézkedések közzétételét és foganatosítását a koi-mány helybenhagyásától teszik függővé, oly ügyekben, midőn e helybenhagyás tényleg megvonatott, 6 hóra terjedhető fogsággal s 500 lirára
terjedhető birsággal büntettetik.
5. §. Azon lelkészek, kik tisztok gyakorlásában,
sőt sajtó utján is, bármely más büntettet vagy vétséget
elkövetnek, az egy fokkal nagyobbított rendes büntetéssel büntettetnek. Egyéb visszaélési esetekben, melyek az
1871. máj. 13-iki törvényczikk 17-ik §-ában emlitvék,
a lelkészek polgári uton kártérítésre ítélhetők a megsértett egyének javára, s ha a polgári pört első sorban
a közvádló indítja, az állam javára való birságra is ítélhetők, mely bírság nem haladhatja meg a 2000 lírát.
6. §. Azon vétségek fölötti itélethozás, melyek az
1., 2. és 3. §-okban emlitvék, az esküdtszékek elé tartozik.

IRODALOM.
Székfoglaló egyházi beszéd, melyet akilítii reform,
templomban 1876. nov. 12-én tartott székfoglalása alkalmával elmondott, és hallgatói óhajára kiadott G ó z o n
G y u l a kilitii ev. ref. lelkész. Ára 10 kr. o. é. kapható
a szerzőnél. (A tiszta jövedelem a prot. árvaházra adatik)
Székes-Fehérvár, 1877. Szerzőt úgy ismerjük, mint az
ifjabb lelkipásztoroknak egyik vallásos keblű, buzgó,
munkás tagját. Ezen beköszöntő beszéde is evangeliomi
vallásos lelkületéről tesz bizonyságot, és ujabb reményt
nyújt, hogy mind egyházi beszédeiben mind lelkipásztori
működésében előtte tartandja az ezen alkalommal alapigékül használt emez apostoli utasítást (1 Tim. 1, 8) „Ne
szégyenijed a mi Urunkról való bizonyságtételt, hanem
inkább légy részese az evangeliom szenvedéseinek az
Istennek hatalma által." — Tíz példány egyszerre megrendeltetve 90 kr jávai, 100 példány pedig 8 forintjával
fog számitatni.
Táborszky és Parsnál megjelentek a következő
zenemüvek :
B ö l c s é s z - c s á r d á s . Eredeti magyar. Zongorára
szerzé Rátz Pál. Ára 60 kr. C r i-C r i. Polka francaise,
Rozenzweig Vilmostól. Ára 50 kr. A t o l o n c b ó 1. Csárdás zongorára Kőrösy Gyulától. Ára 60 kr. A t o l o n c
Tóth Ede színművének összes dalai, énekhangra zongora
kísérettel alkalmazta Erkel Gyula. Ára 1 frt. V é k o n y

h a j a v a n a p i r o s a l m á n a k , csárdás zongorára
Kende Páltól. Ára 60 kr. K e c s k e m é t i h í r e s v e n d é g f o g a d ó , csárdás zongorára, Bíbor Gyulától. Ára
60 kr. K l a r i n é t o s a z é n n ó t á m f ú j j a . Ki volt
itt . . . Csárdás zongorára Tisza Aladártól. Ára 60 k r .
L e s z h a l e s z , rezgő polka, Ellenbogen Adolftól. Ára
50 kr. L o v a r d a , gyors polka, szerzé ifj. Fahrbach
Fülöp. Ára 50 kr. D a n s 1 a c l a i r i é r e (az erdő
mentén) Keringő, szerzé ifj. Farbach Fülöp. Ára 80 kr.
H a j n a l b a n , magyar induló, szerzé ifj. Farbach Fülöp.
Ára 60 kr. A b a g o l y , rezgő polka szerzé ifj. Farbach
Fülöp Ára 50 kr. T ö r ö k i n d u l ó . Eredeti török népdalok után szerzé F. F. Ára 60 kr.

K Ü L Ö N F É L É K .
* Ö Felsége a vallás és közoktatásügyi magy. kir.
minister előterjesztésére a magyarországi alapítványok
különösen a tanulmányi és vallásalap „betekintése" céljából Majláth György országbíró elnöklete alatt egy
bizottságot küldött ki, melynek tagjai: Báró Bánhidy
országos képviselő, Hajnald Lajos érsek, Marsovszky Jenő,
Muzslay Sándor, Ordódi Pál, báró Senuyei Pál, Szlávy
József és báró Wenckheim Lajos.
* Qrosházán a papválasztási mozgalmak megindultak, de fájdalom, abban az egyházban, mely egykoron
a keresztyéni búzgóság s áldozatkészség példányképéül
szolgálhatott, ma a hivek nagy része a hiványt felénél
kisebbre akarja leszállítani, pedig ország.világ tudja, hogy
az orosházi nép közé a reform-eszméknek még csak hirc
is aligha eljutott. A híveknek jelzett követelése miatt a
választás természetesen nem fog egyhamar megeshetni.
Eddig a következő neveket emlegetik: Farbakit Nyíregyházról, Kemény Károlyt, Laukó Károlyt Kecskemétről
Török Józsefet Ceglédről és Veres József soproni tanárt.
* Az „Udvarhelyi Hiradó" írja hogy az udvarhelyi
ref. egyházmegye népes egyházközsége Petek, f. évi jan.
hó 8 án BedŐ Ferenc kolozsvári kollégiumi tanítót papjává választotta.
* Nt. JoÓ István urnák az „Evangyéliomi Lap" 51
számában megjelent „ v i s z o n v á l a s z á r a " röviden
csak annyi mondani valóm van, hogy az a b o l d o g t a l a n n e h é z k e s s z ó nem az én szüleményem. Hogy
ama nevezetes határozatokat is nem az ujjamból szoptam,
de teljes hitelű forrásból merítettem: azt mindenkor betudom bizonyítani. Állítani is csak olyakat szoktam, a miket szintén betudok igazolni. K A L Ó S P É T E R .
* LukáCS Ödön nyíregyházi lelkész s e. megyei
tanácsbiró úr előfizetési felhívást bocsátott ki „ E g y h á z i m u n k á i r a , " melyek összesen körülbelől 3—4
kötetre terjednek, de a melyekből egy előre csak egy
kötetet rendezend sajtó alá, melyben 16 nyomatott íven
30—35 beszéd nyerend helyet. Szerző az egyház tűz- és
6*

mellett. Tizenhat éve már, — mondják a szerkesztők —
lélekteli ifjú munkásai közé tartozik, ki a mennyire megmióta folyóiratunk sorompóba lépett, hogy az evangeliumi
jelent cikkeiből, s egyházmegyéje körében kifejtett munörök igazságokat fejleszsze, ápolja és hirdesse, a szabad
kásságából felismerhető, őszinte buzgósággal, s valódi
vallási eszméket, a tudomány vívmányait és a felvilágolelkesedéssel fáradozik az Isten országának e földön felsodást terjeszsze, s valamint iskolai, ugy egyházi életünépitésén, és igy bizvást feltehető róla, hogy egyházi beszéket kifelé és béfelé megismertesse. Folyóiratunknak eddigi
dei nem szokásos kenetes mondatokból, hangzatos de üres
frázisokból állanak, hanem azok az orthodox hittételek- , élete és működése biztos záloga életképességének és
tői független vallásos nézeteinek, benső meggyőződésének, 1 jövő életének, mit hogy az 1877-ik évre is biztosithassunk, egész tisztelettel és szeretettel fordulunk az igazés ily értelemben az igaz vallásosságnak leendenek tolság minden őszinte barátjához és pártfogójához. Folyómácsai. Szivből jövőt s szivhez szólót reménylünk szerzőtől
iratunk — mondják továbbá — jövőre is megmarad ednyerhetni, s reményijük egyszersmind, hogy az első
kötet iránt nyilvánuló pártfogás lehetővé teszi a többi digi iránya és szelleme mellett. És mi ezután sem
kímélünk semmi áldozatot, hogy t. olvasóink várakozákötetek megjelenését is. Előfizetési ár 1 frt 80 kr. mely
sának megfelelhessünk. E végből több kitűnő hazai és
K l e i n A l f r é d sátoralya-ujhelyi könyvkiadóhoz külkülföldi írót sikerült megnyernünk folyóiratunk szellemi
dendő. A könyv az előfizetőknek bérmentve fog megkülrészének emelésére. Igy már is abban a szerencsés helydetni.
* Tanitóstrike Svájcban. A svájci „Friedens und zetben vagyunk, hogy jövő évi első füzetünkben Blandrata jellemrajzát fogjuk közölhetni egyik nagy nevű
Freiheitspost" szerint Svájcban ép úgy, mint a németekirónk tollából, eddig nem ismert adatok alapján, a mely
nél „im Staate der lntelligenz" számos iskola van, rnelyegészen új világításban tünteti fel eme jelesünket. Előfilyekben a tanítóknak nyomorult az állásuk. A szabadzetési ár egész évre csak 2 frt. o. é. A pártolási díj 4
elvű kantonokban ilyenek nincsenek, hanem ott, hol az
frt. o. é., a mit, valamint az előfizetési pénzt is, a szerultramontanismus és a protestáns orthodoxia uralkodik,
kesztők egyikéhez (Simén Domokos, Tivoli-utcza 6 sz.^
még mindig rosszul áll a dolog ; igy p. Bern cantonban,
kérjük
beküldeni.
melynek lakosságát gazdag protestánsok teszik. A prot.
paraszt gazdák azt tartják, hogy : minél jobb az iskola, i
annál ritkábbak a jó cselédek, s ezért nem igen törekednek az iskolaügy javitásán. Még nyomorúságosabb
NECROLOG.
állapot van Aargau cantonban, hol a kormánynak a tanítók helyzete javítását célzó minden törvényjavaslatát
leszavazták. Ily körülmények között a tanítók szövetkeztek, s kötelezték magukat oly állást el nem fogadni,
1
melylyel legalább 1290 frank (körülbelol 500 frt.) díjazás nincs egybekötve. Ennek ellenében az orthodox községek sem tehettek mást, mint hogy a tanítói fizetéseket
megfelelőleg javították. Valószínű e szerint, hogy SvájcDömötör János született Duna-Szent-Györgyön, Tolban a fizetések kérdése a szövetségtanács hozzájárulása
namegyében, 1843. deczember 20-án köznemes szülőktől.
nélkül is a tanítók kívánsága szerint lesz megoldva.
Apja saját kis birtokának míveléséből élő, értelmes, be* Iskolai értesítés. A budapesti reform, főgymnasi- csült falusi gazda, s egyes apró, jellemzetes vonásokról
ismert ember volt; anyja református lelkész leánya, gyönumban a jelen iskolai év első felének végén tartandó
géd
kedélyű, a környezetnél, a melybe került, míveltebb
szigorlatok januárius 25-kétől 31-kéig bezárólag tartatnak
nő,
de
testileg gyenge, s gyógyithatlan idegbajban szenmeg. Februárius 1-én pedig d. e. a négy alsóbb, d. u.
a négy felsőbb osztálybeli magántanulók vizsgái lesznek. vedett, a mely őt korán a sírba is vivé. Három férfi
testvér közt ő volt a legkisebb s egyszersmind a legtehetA magántanulók január 29-kéig okvetetlenül bejelentsék
ségesebb is, s a szülők elhatározták, hogy taníttatni fogják,
magukat az igazgatóságnál. Budapesten 1877. jannár 13.
ha kissé tán nehezükre esik is,, sőt az apa végrendeletében
Az igazgatóság.

DÖMÖTÖR JÁNOS:

* Köszönetnyilvánítás. A budapesti ref.theologusok,,Segély-egylete" részére a szabadszállási ref. egyház 2 frtot
küldött, melyért fogadja az ifjúság hálás köszönetét. Budapest 1877. jan. 19. Mátyás József elnök. Benkő István
pénztárnok.
* Simén Domokos és P é t e r f i Dénes mint szerkesztők

előfizetési felhívását a „Keresztény Magvető" 12-ik évfolyamára ajánljuk t. olvasóink figyelmébe. Felesleges
volna mellette bővebben szót emelnünk, elég sok bizonyítékot adott már ezen vállalat; becse és életképessége

*) A boldogultnak egyik legrégibb s legbizalmasabb barátjától
Baráth Ferenc úrtól jelent meg a ^Vas. U.<< közelebbi számában egy
érdekes rajza a szerencsétlenül félbeszakitott életnek ; mely rajzban
kimutattatik a boldogult élete fejlődésének minden jelentékenyebb
mozzanata; s kimutattatnak egyszersmind lelkének azon vonásai,
melyek némileg megfejthetó'vé teszik eló'ttünk a mélyen megdöbbentő'
lépésre vezető végzetes elhatározást. Számos barátai között a boldogultnak, alig van valaki, ki az elhunyt lelkébe mélyebben bepillanthatott, annak örömeit, fájdalmait, reményeit, vágyait, csüggedését csalódásait jobban ismerhette volna, mint B. F. azért mi is ezen rajzot
használjuk — a mi olvasóinkat közelebbről nem érdeklő némely részleteknek kihagyásával, a boldogult életének rövid vázolására. F. J.

ugy intézkedett, hogy a legkisebb fia tovább taníttatását
a két idősbnek kötelességévé tette. Mert a gyermek korán
árván maradt; édes anyját alig 11 éves korában el veszté,
s három évre rá meghalt az apa is.
Bikács kis községben töltött egy év után, hová a
német szó kedveért vitték, 1854-ben a gyönki .-iskola
növendéke lett, hol a gymnasiumi tanfolyam három alsó
osztályát végezte, s 1857 őszén a nagykőrösi — akkor
a prot. gymnasiumok közt kitűnő tanárairól nem ok nélkül hires — főgymnasium növendékei közé lőn beírva a
már akkor egészen árva fiu. E sorok írójával — ki
ugyanakkor került Kőrösre — akkor ismerkedett meg,
s ez időtől fogva pályájok, sok benső kötelékkel összekötve, majdnem egész végig egymás mellett haladt. Kőrösön a kis, alacsony, szelid képű, okos nézésű fiu, kit
az iskola körében csakhamar mindenki gyöngéd szeretettel
kis Dömötörnek hitt, rövid időn magára vonta ép ugy
tanárainak, mint tanulótársainak figyelmét, sőt bámulatát,
gyors felfogása, roppant emlékező- és korán fejlett itélő
tehetsége által. E két utóbbi, s különösen emlékező tehetségének csodálatos ereje, mind végig bámulat tárgya volt
barátai közt, a kik előtt azt feltárta. Azon kívül tanulótársai szeretetét is meg tudta nyerni tartózkodó, szelid
magaviselete, szolgálatkészsége és jó pajtássága által.
A mint a fiu haladt elő az osztályokban, azon mértékben
nőtt és emelkedett ki társai közül ismereteinek gazdagsága és értelme kitűnősége által. A költészet és magyar
irodalom tanára Kőrösön akkor Arany János volt ; s ha
Dömötörben bármely tanár alatt is kifejlődött volna a
költészeti és művészeti képesség: bizonyára Arany sokszorosan hatott ép ugy fejlesztésére, miut még inkább
annak irányzására, a kitől egy pár elismerő szóból álló
megjegyzést nyerni a beadott dolgozat alján, olyan jutalom volt, a melyre a legambicziózusabb tanuló is büszke
vala.
Kőrösön veté meg irodalomi s főként kritikai miveltségének is alapjait. Mint körösi tanuló lépett először az
irodalom terén a nyilvánosság elé, Szilágyi S. ösztönzésére
egy meglehetős szigorú kritikát írván Szabó K. pápai tanár
költészettanáról, mely a „Prot. egyházi és iskolai lap w -ban
jelent meg, s azon lap olvasói közt élénk feltűnést keltett.
Az u. n. harmadik bölcsészeti osztályt is elvégezvén
Kőrösön, 1863. őszén a pesti ref. theologiai intézet első
éves növendékei közé iratta be magát. Pestre magas reményekkel és vágyakkal jött. A nemzet szellemi, s irodalmi életének központjában lakni, megismerkedni az
irodalom vezető nagyjaival, s tehetségesebb ifjabb tagjaival;
képezni magát és emelkedni : ez volt a fiatal szív óhajtása.
Talán életének ezek voltak legboldogabb napjai.
A vágy meglelte útját, a lélek szabadon fejlett, hittel a
jö eőben, a melyet még ekkor a kételynek egyetlen árnya
sem sötétített be. Zilahy Károly halála után részt vett
az elhunyt többi barátaival annak munkái kiadásában, s
a kötethez ő irta a bevezető életrajzot. Majd, hogy a
nyilvánosság előtt is törekvéséhez méltólag lépjen fel,
pályázott a Kisfaludy társaság 1864-ben kihirdetett egyik

pálya-kérdésére, mely a ballada elméletét kívánta. A
jutalmat Greguss kitűnő dolgozata nyerte el, de e mellett
a birálók az övét, mint magában is becses művet, mindjárt első helyen dicsérettel emliték meg, s azt a társaság
„Evlapjai"-ban, Gregussé mellett kiadásra is méltatta.
Dömötör ekkor másodéves theologus volt; irodalmi fellépésének sikere nem ok nélkül gerjesztett figyelmet, s
csatolt pályájához várakozásokat. Pestre jöttekor egy évig
Ballagi Mór gyermekeit tanitotta, s ott módjában volt az
akkori politikai és egyházi élet nevezetesebb protestáns
szereplőit, kik Ballaginál időnként megfordulnak, közelről és figyelmesen észlelni. Tompának predikáczióit bírálván a „Prot. egyházi és iskolai lap ü -ban, a hamvai költőtől egy meleg hangú, lelkesen bátorító levelet kapott,
mely a jobbak szeretete után törekvő fiatal tanulónak
igen jól eshetett. Ez idő tájt Tompa is egyik kedves költője volt, s később, midőn Tompa halála után, barátai
annak költeményeit kiadták : Dömötör volt az, a ki a
magyarázó jegyzetek összeállításában, kidolgozásában a
legtöbbet fáradott és tett, s voltaképen azok legnagyobb
része az ő munkája.
Igy indult meg Dömötör életpályája, mindenki ítélete szerint, szerencsésen, fényes jövővel biztatva. El
lehetett rá mondani, hogy korán érett volt; az volt gyermeknek, az ifjúnak, s még inkább férfinak: csak kedélyének gyermekies szeretetreméltósága ellensúlyozta értelmi
megvénhedését. A skót szabad egyház stipendiumokat
tűzvén ki Edinburgban theologiát hallgató magyar ifjak
számára, Török Pál superintendens 1865. Őszén őt küldte
ki, s Dömötör örült az alkalomnak, hogy a nagy angol
nemzettel, s annak általa is nagyra becsült irodalmával
közelebbről megismerkedhetik.
Edinburgban egy évet töltött, s életének bizonyára
igen jelentékeny forduló pontja volt ez. Egész szenvedélylyel veté magát az ismeretek tengerébe, melyet a skót
főváros s annak társadalmi élete minden fogékony fiatal
léleknek nyújt. Most már nem csak az angol költőket
és aesthetikusokat tanulmányozta, hanem a philosophui sokat és társadalmi írókat is ; olvasott, jegyzett, könyveket
i szerzett s figyelmét nem kerülte el egyetlen fontosabb
mozzanata sem az angol egyházi, politikai, irodalmi és
társadalmi életnek. A kint töltött ejy évet nagyon jól
relbasználta ; ismeretei gazdagodtak, látköre kiszélesedett.
Azonban, haza térte után tett nyilatkozatai azt mutatják,
hogy kedélye egyszersmind mély sebet kapott az idegen
égalj alatt. Helyzetének némely következményeivel nem
tudott kibékülni; lelkiismerete meghasonlásba jött önmagával ; olykor betegeskedett is, s az oly közlékeny szívnek nem volt senkije, a ki előtt kipanaszolja magát;
többször mérhetetlen keserűség és bánat fogta el, ugy
hogy az egy év letelte után — bár szívesen marasztották
továbbra is — visszajött. Skócziából egy jelentékenyen
megváltozott ember jött vissza, de a változást egészében
csak közeli barátai vették észre.
A tehetséges, és most már valóban tudományos
képzettségű ifjút, a pesti ref. egyház azonnal gymmasiu-
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mához előbb ideiglenes,, majd 1867 oktoberétől fogva
rendes tanárul alkalmazá, a latin klasszikusok, az angol
nyelv és philosophia tanitását bizván reá, s mellékesen a
theologián is philosophiai tantárgyakat adván elő. Kedvvel
és szeretettel tanított, ismereteinek egész tárházát feltárva
tanítványai előtt, kik ép ugy tisztelték benne a képzett
tanárt, mint szerették a szelíd, tapintatos és finom modorú embert. Az irodalommal szintén foglalkozik, rnegmegujuló kedvvel. Költeményeket, kritikai czikkeket ír,
s még az írásnál is jobban szeretett beszélni, vitatkozni,
irodalmi dolgokról, társadalmi és philosophiai kérdésekről.
S mindezeknek daczára lelkének meghasonlása nem
gyógyult meg többé, s olykor-olykor erőt vett rajta és
mély melancholiába sülyeszté, melyen vagy egy-egy szomorú vers írásával, vagy a társasélet kedélyes örömeinek való teljes odaadással, vagy végre emberkerüléssel
igyekezett segíteni. Az 1872 év elején élesebben kifejlődött
pártküzdelmek pillanatra erősen érdekelték, s elvállalta
a „Korunk" szerkesztését, a mely a kiegyezés mellett
élesen foglalt állást, azonban félévi működés után megvált
e laptól.
Majd változtatást óhajt környezetében, életmódjában,
azt hiszi, hogy az uj munka-körrel visszatér egykori
életkedve, s 1873 nyarán Tolna és Baranyamegyék tanfelügyelőjévé neveztetik ki. Tanfelügyelői tisztében, mint
minden dolgában, híven és lelkiismeretesen járt el, sőt a
változás kezdetben, ugy látszék, kedélyére is jótékonyan
hatott; s hogy szélesebb körben is mily kedveltté tudta
magát tenni, mutatja az, hogy a felső-baranyai ref. egyházmegye tanácsbirájává választotta.
Azonban, a mint nemrég a fővárosból vidékre vágyott, ugy vágyódott most vissza a fővárosi élet zajába,
régi barátai közé; s midőn 1875 tavaszán az egybe
csatolt pestmegyei és jászkun-kerületi tanfelügyelőség
megürült, a neki falajánlott állást elfogadta, s még ugyanazon év nyarán visszatért a fővárosba, s a tanfelügyelőségek legutóbbi uj szervezése alkalmával is a pest-kiskunmegyei tanfelügyelőség élén megmaradt. Ide fönt
megint egész kedvvel dolgozott, elég sokat, névtelenül,
vagy pár betű jegy alatt, a „Vasárnapi Újság tí -ba, s
költeményeket és kritikai czikkefc bocsátott közre a
„Budapesti Szemlé"-ben s egyébütt. Tettvágya megvolt
folyvást, s néha szinte túlterhelte magát munkával. Elvállalt dolgait kedvvel, szívesen, jól megcsinálta ; s nagyobb dolgok irása felől is tervezgetett. A Kisfaludy-társaság, tekinte'tel ép ugy nem közönséges tehetségére,
mint munkakedvére és munka-biró erejére, 1876 elején
tagjai közé választá, s azóta székfoglalója tárgyának
megválasztásával is sokszor foglalkozott.
Azonban hivatalába, bár azt liiven és pontosan elvégezte mindig, utóbbi időben kissé kezdett belefáradni.
Arra is gondolt, hogy lemond, s kizárólag az irodalomnak él; majd hogy túdori rangot szerez s visszatér egykori kedves foglalkozásához a tanításhoz, s mint magán
tanár az egyetemen ád elő valamit. Társaságokban most
is, mint régen, vidám, eleven, tréfás, humorizálni szerető
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ember volt; komolyabb barátait rendesen ő vidámította
fel: de jó kedve csak addig tartott, mig a többiekkel
együtt volt; ha egyedül vala otthon, s a munka cl nem
foglalta, mély búskomorságba siilyedt. Maga is érezte,
hogy legnagyobb baja és ellensége az egyedüllét s ösztönszerűleg ez ellen igyekezett védni magát. Az utolsó
időkben kissé betegeskedett, bár baja nem volt komolyabb természetű, sőt legutóbb maga is jó kedvvel szólt
csaknem teljes helyreálltáról. Valami végtelen gyöngéd
szeretet után sovárgott, a minőt csak nő vagy anya adhat. Szive, lelke, egész lénye a családi élet boldogságára
volt teremtve, maga is azt óhajtotta, miut egyedüli szükségét, de nem mert bizni a boldogság lehetőségében. Túlságos lelkiismeretességből nem érezte magát följogosítva
arra, hogy családot alkosson,, a mi pedig egyedül tarthatta volna fön. Talán az édes anya betegségének örökölhetőségétől félt, talán mástól, s igy azt érzé, hogy élete
czélja van elveszve, s nincs miért élnie. Az Öngyilkosság
gondolatával sokszor foglalkozott, s igyekezett azt önmaga
előtt, bizonyos viszonyok közt igazolni. Bizalmasabb
barátai előtt tett is rá olykor olykor czélzást, hogy az ő
életének elébb-utóbb nem lesz jó vége, de a kik azt csak
pillanatnyi kedélyhangulatnak vették, s tréfásan igyekeztek másfelé vinni gondolatait. . . Folyó hó 8-kán
Kecskemétre készült a közigazgatási gyűlésbe. Előtte való
este ismerőseivel vacsorált egyik vendéglőben, s 11 óráig
együtt beszélgetett velők vidáman, kedélyesen, mint szokott. Akkor haza ment s életét önkezével kioltá, s midőn
másnap reggel a nyílni nem akaró ajtót feltörték, oda
bent hideg holt testét találták. Mit szóljon az ember ily
jeleneteknél? Legjobb ha félre fordul és sir, és ajka Jézus imájából mondja: „Uram ne vigy minket kísértetbe."
Munkái, melyek külömböző lapokban, folyóiratokban, naptárakban, többek közt a „Budapesti szemlédben,
„Prot. lap"-ban," „Keresztyén családiban, a Prot. s az
árvaházi naptárban jelentek meg, egy részről széles körű
ismeretekről, éles, bírálati észről, másfelől egy szerető,
nemes érzelmektől áradozó gyengéd szívről tanúskodnak.
De a mi benne főként mindenkit meghódított, az az
ember volt. A szív gyöngédségének és jóságának egy
rendkívül ritka példánya. Testvéreiért, rokonaiért, hozzá
közel állóiért mindent megtett, a mi csak módjában állott. El lehet mondani, hogy sokkal inkább szivén viselte
azoknak boldogulását, mint a magáét. Rendkívüli gyöngédséggel tudott ragaszkodni egyes családokhoz, személyekhez, a kiket megszeretett. Barátaiért, ha azok bajban,
szomorúságban voltak, egész lelkével kész volt bárminemű áldozatra, szolgálatra; látszott rajta, hogy az neki
jól esik, boldogítja. Nagyon sokat szenvedhetett, s azért
szerette a szomorú embereket. De ő maga azért az életben, a társaságban nem volt búskomor. Ellenkezőleg a
legszomorúbb dolognak is megtalálta humoros, a közönséges baj ló életnek vidám, tréfás oldalát. Mondhatni, a
társaság volt élet-eleme ; ott fénylett, világított lelke egész
szeretetreméltó szépségében. Társalgását a nagyobb, mivelt körökben eszmebőség, sokoldalúság, gazdag ismeret

és nagy miveltség jellemezték, s olyan szabatos folyékony- !
ság és mivelt nyelv az előadásban, a mely lekötött és |
gyönyörködtetett. Szűkebb baráti körben pedig kedélyé- |
nek, szivének gazdagságát tárta fel, s az ilyen körök j
vidámságát olyan magasra tudta fokozni, a mely azok
előtt örökre feledhetetlen lesz. Szerette a tréfát, enyelgést, de azokban mindig finom és gyöngéd volt; s mind
magán, mind nyilvános érintkezéseiben bizonyos rend- '
kivüli finomsággal ügyelt arra, hogy soha senkit meg ne J
sértsen, s nem ismertünk embert, a ki ezt az elvet ugy
keresztül tudta volna vinni minden érintkezésében, mint
ő. Hivatal-társaival szemben nyájas, gyöngéd, humánus
volt ; sőt a legnagyobb mértékben humánus minden emberi lény iránt; s ezért, hogy a kikkel tartósabb, közeli
érintkezésben élt, mind erősen ragaszkodtak hozzá. A
gyermekeket mindig nagyon szerette ; barátjuk volt nekiek 5 s azok olykori eltávozását rendesen megsiratták.
Oh nem csak ők, sok, sok sziv siratja ezt az ő váratlan,
végleges, szívetbúsitó eltávozását. Ez volt az egyetlen
fájdalom, a mit rokonai, barátai és ismerősei seregének
szerzett, de ez nagy és mély.

kölcsileg megbélyegzett, mindenektől megvetett egyén
önként siet a halál torkába, ezt értem ; de hogy egy
férfi, ki még az élet delét sem érte el, ki ép, egészéges,
munkás volt, közbecsülésben, szeretetben állott, gyorsan
egymás után következett megtiszteltetésekben részesült,
miként vethet véget önnön kezével életének, ezt nem
értem. Mondják, hogy van eset, midőn a lélek megöli a
testet néha. Az agyra tolult egy pár csepp vér oly sziklává lesz, melyen az élet megtörik. Egy 'sötét komor
érzelemből néha a szívben oly zátony képződik, melyen
az élet hajója fennakad. Egy megfejthetlen probléma
előtt állunk. Imádkozzunk: Uram! ne vigy minket
kísértetbe !
A sírnál Szász Károly úr mondott búcsú szavakat
a barátok s az írótársak nevében, a fájdalom és az elnyomhatatlan szemrehányás hangján az elköltözött felett,
a ki még szerető és szeretett barátaitól sem vett búcsút,
mintha attól tartott volna, hogy ezek meleg kézszorítása
megtántorithatná eltökélt sötét szándokában.
Megáztattuk mi is könyűinkkel koporsódat elköltözött jó barát! Mi is veténk egy marok földet utánnad,
hogy eltemessük élettelen porrészeidet. Eltemettünk, de
Elete sok tekintetben példa*, halála fájdalmas rejjóságtól szelíden mosolygó arcodnak, örökké vidámnak
tély, szomorú tanulság.
látszó lelkednek emléke vissza kisért bennünket a sírkertből, velünk van, velünk leend, és mi ez emléket kegyeEddig az emiitett életrajzíró. A mondottakhoz ré- .lettel fogjuk megőrizni.
FARKAS JÓZSEF.
szünkről alig van mit tennünk, mint hogy kijelentsük,
hogy igen, mi is úgy ismertük az elköltözöttet, mint a
kiben ritka szép lelkitehetséggel ritkán tapasztalható
szorgalom, munkásság volt párosulva, s a kiben az ész
kitűnőségével a sziv nemessége, jósága és gyengédsége
örökösen versenyzett a túlsúly elnyerése felett. Két évig
volt tanítványunk, hét évig tiszttársunk és barátunk, és
A pesti prot. á r v a h á z r a : K á r m á n J ó z s e f u j ezen kilenc év alatt örömet vidámságot szerzett száverbászi ref. leik. 3 frt. (évi díj.) N é m e t h Z s i g m o n d
munkra nagyon sokat, de szomorúságot, keserűséget csak
ref. leik. a hoboli ref. egyház részéről 1 frt, R i 11 e r
egy percre sem, egészen addig mig előbb (1873) ideig- ' K á r o l y somorjai ev. leik. 4 frt. (maga 1 fit. egyháza
lenesen, a végzetes órában pedig végleg el nem hagyott
részéről 2 frt, az 1876-iki confirmandusok részéről 1 frt.)
bennünket. Az a fájdalom azomban, melyet ez óra hozott,
G r e c s e i P é t e r tarcali leik. 4 frt. (maga 60 kr. a
felettébb nagy.
perselyből 2 frt 40 kr. Spóner Tivadar úr részéről 1 frt)
S z é l e s E n d r e szinyér váraljai ref. lelkész 2 frt. P a p p
Temetése f. hó 10-én délután ment végbe, nagy
J ó z s e f a makói egyház gondnoka, a makói egyház
részvéttel s nagy gyászszal. Ott voltak a koszorúkkal
részéről (évi) adomány 6 frt. S á r k á n y S á m u e l pifelékesített koporsó körül a megyei fő- és alispán, a
lisi ev. lelkész egyháza részéről 6 frt 50 kr. B o r s y
kormány több előkelő tisztviselője, az Akadémia és Kisfaludy-társaság számos tagja, a reform, theologiai s fő- G é z a a hód-mező-vásárhelyi 8-ik temetkezési társulat
részéről 4 frt. C s o r b a F a r k a s nagy-keszii ref. lelgymnasiumi tanárikar, s más tanintézetek tanárkarának
kész 1 frt. B e r g r a a n n L a j o s izményi ev. lelkész
is több tagja, számos egykori tanítványa, Tolnamegye
3 frt. (egyház részéről 2 frt 52 kr. maga részéről 48 kr.)
részéről egy öt tagú küldöttség] s a vidékről is egy-két
Gózon Gyula ref. leik. a kilitii egyház részéről 3 frt 36 kr.
jó barát, s az elhunytnak két bátyja s több rokona.
Decsy Károly ref. leik. a velencei egyház részéről 2 frt.
A theologiai énekkar megható énekének elhangzása
E
r c s e y S a m u vörösmarti ref. lelkész 13 frt. a köután Török Pál püspök úr mondott felette imát, és megvetkező levél kíséretében :
hatott hangon a megdöbbenés és fájdalom érzéséből eredt
„Nagytiszteletű úr ! A vörösmarti ref. egyház tagrövid, gyászbeszédet. Ezereknek néztem már —• monda —
sirjába, eltemettem a hozzám legközelebb állók közül jainak nevében a pesti prot. árvaház növendékei számára
van szerencsém 13 frtot küldeni. Igaz, hogy nem nagy
többeket: de egy-egy haláleset ennyire nem renditett
összeg. De nagyságban nőni fog előttünk, ha meggonmeg. Ha egy elaggott tehetetlen férfi óhajtja a halált,
doljuk, hogy e nép vetésének nagy részét a vízár a
ha gyógyithatlan nyavalyák között sinlődő, vagy egy er-

ADAKOZÁSOK,

mult tavaszon kétszer tette tönkre, az ármentes helyeket, szőlőit pedig a fagy dézmálta meg kegyetlenül. Valószínű, hogy az említett körülmények folytán
nem emelkedett volna ez összeg ennyire, de a presbyterium tagjai a cél szentségétől áthatva, maguk járták el
az egyeseket, s kérő szavuk seholsem talált siket fülekre.
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PROTESTÁNS
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Előfizetési felhívás

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP"
1877-dik évi, h u s z a d i k é v f o l y a m á r a -
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forint, félévre 4

forint 5
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5 kr.

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Budapesten,

1876. december hóban.

Főmunkatárs:
Farkas

József.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:
Dr. Ballagj Mór.

legalább figyelmeztetjük t. ellenfeleinket, hogy ime
lássák, miszerint a talaj alá van aknázva alattuk, és
Észre se igen vettük, a mint belecseppentünk
pedig nem általunk, mert hiszen ha volna is némi
a dogmatikus vitákba. Mi jó ideje, hogy ezen régihatása működésünknek, de épen azon vidékeken, honókat meglehetősen érintetlenül hagytuk. De im hannét eme merésznek látszó hangok emelkednek, aránygok emelkednek épen oly vidékekről, honnan legkelag legkevesebb v a n ; hanem alá van aknázva a kor
vésbbé vártuk volna, és pedig oly határozott bátor
szelleme által, melynek hóditó erejét kültekintélylyel,
hangok, melyek minket is, s hiszszük hogy olvasóinegy vagy más erőszakkal fel lehet tartóztatni egy ideig,
kat is meglepték. És e hangok jönnek egy egész
de az előbb utóbb keresztültör, s minél nagyobb
egyházmegyétől, s illetőleg ennek egyik tisztelt vezér
akadályokkal kelle megküzdenie, annál erőszakoférfiától.
sabban.
Nem akarunk ezen kínálkozó alkalommal visszaImé még pár éve sincs, hogy debreceni kolleélni, s ezen malmunkra önként ömlő víznek mélyebb gáink orthodox hitökről confessori határozottsággal
medret vájni. Hazai prot. egyházunknak van sok vallást tettek, s hogy a tiszántúli egyházkerület több
egyébb tenni valója, s inkább óhajtanók az ellentétes
érdemes esperese és segédgondnoka némileg hivatalos
pártokat egymáshoz közelebb hozni, közös összhangzó
alakban magukéinak vallották az apák által ez előtt
működésre birni, mint sem éles hittani vitákkal a
három szász évvel megállapított hiteikkeket: és már
kedélyeket még inkább elmérgesiteni.
ugyanazon egyházkerület papságának nagy része minDe ha már felvetődtek ezen hittani kérdések,
den himezés nélküli nyíltsággal kijelenti részint sa-

A csodákról.

ját egyházkerülete, részint az egész hazai prot. közönség előtt, hogy ő józan eszét megtagadói, és a
mai felvilágosultság mellett kifejlődött vallásos meggyőződését eltapostatni a mult századok hagyományainak
kedvéért nem akarja.
Kinek a bűne e nagy eretnekség ? A mienk ?
Nem. A korszellemé. A mi bűnünk csak az, hogy
segítettük és segítjük a lelki zsarnokság bilincseit
leverni. Ha mi nem szóltunk volna, szóltak volna
mások; megszólaltak volna a kövek is. A katholicismusban hasonlithatlanul nagyobb volt a világi erő s
tekintély, mint a mi szakadozott s szabad elvekre
alapított protestántismusunkban, mégis rést tört rajta a 16-ik század világossága. Hát a mi ódon
hitcikkeink miként dacolhatnának a rohanva fejlődő
ujabb századok józan szellemével?

a mikor irodalmunk felett szigorú sajtó- szabályok
őrködtek, s a mikor súlyos terhektől nyomatott, csak
önnön faluja határai közé szoritott népünk nem ismerte a profán tudás fáját, s nem is akart róla szakítani. Ily körülmények között bölcs dolog volt az
apáktól, ha az amúgy is eléggé zaklatott népnek
agyát és szivét nem zaklatták, nem zavarták a felvilágosultság hullámzó eszméivel; hanem engedték,
hogy fárasztó munkája után megpihenjen, üdülést
nyerjen azon ódon templomában hitének, melyet még
az ősapák építettek fel. Vétek lett volna e népet
zavarni.

De ma, midőn az iskolai oktatás, a sajtó, a
nagy világgal való érintkezés egészen más szellemet
lehel a nép közé, mint a mely szellem hitvallásunk némely tételeit szülte; ma midőn nincs kezünkben sem
egyházi sem világi fegyver, hogy ezen szellem terjeKérjük azért t. ellenfeleinket, hogy ezen közedésének útját álljuk, mit nyerünk vele, ha fejünket
lebb közzétett szabolcsi nyilatkozatokból merítsenek
eldugjuk a homokba, s mit sem adva a kor szelletanúságot, s tegyék fel legalább maguknak azon
mének mindenhova behatoló predikálóira, mi mind a
kérdést, hogy vajon a magyarországi prot. egyház
katechetikai mind a templomi szószékből hirdetjük a
körében, kivált a mystico-pietisticus iránytól teljerégieket, az elavultakat.
sen ment józan eszű magyar és német ajkú nép köMit nyerünk vele? Azt, hogy önmagunk ássuk
zött reménylhető-é ma már az orthodox iránynak
alá népünknél a vallásosságot, és ezzel együtt az erhuzamosb ideig fenntartása, s célszerű-é ezt termékölcsiséget. Figyelmeztetjük e tekintetben olvasóinkat
szetellenesen is erőszakolni?
Bouchard francia áttértnek a külföldi rovatunk alatt
De hát mégis időszerü-é ezen közzétett szabolcsi idézett szavaira. Ő ugyan csak a kathol. papságot
határozat ? Helyes dolog-é, hogy heves ellenzék támad vádolja a népnek vallástalan irányban vezetéséért, de
a bibliai csodáknak a népiskolában való tanítása ellen ? szavai találók a túlbúzgó protestánsokra nézve is.
kérdezi nem egy az olvasók közül, s kérdeztük mi Ha mi gyermekeink előtt az iskolában, népünk előtt
magunk is. Elmélkedtünk felette, s ez alkalomból a templomban összeelegyítjük a vallás örök igazságait
röviden elmondjuk az eredményt.
a miíló tanokkal, ha egyenlő komoly képekkel hirA mi nézetünk szerint azoknak legnagyobb része, detjük előtte, hogy van egy szerető, bölcs, gondviselő
kik lapokat olvasnak, igen könnyen absolválná magát mennyei Atya, s másrészt hogy Illyés ós Elizeus ezen
a csodák hivése alól, s önmagára tekintve habozás meg ezen csudákat tette, vagy hogy az ördögök lénélkül aláírná a szabolcsi határozatokat. Igen de a giója a gergezénusok sertéseibe s viszont ezek a legio
nép, a nép, ez még mindig csudát kiván, ós ha által a tengerbe kergettetek: mit nyerünk vele?
elveszszük tőle a csodák iránti hitet, Összeomlik egész Azt, hogy a mint az első gyermeki kort, vagy a
vallásos élete. Ezért nekünk, kik a vallás őrállóiul miveltség legalsó fokát elhagyta, nem hisz az egy
rendeltettünk, nem szabad a régi sövényt megbon- ördög légióba, de meginog hite az egy Isten iránt
tanunk. Nem ám, csak hogy az a baj, hogy ha mi is, nem hiszi azon csuda dolgokat, melyeket Idvezimeg nem bontjuk, megbontja más, megbontják ava- tőnkről egy gyermekiesen naiv kor hagyománya fentartott, de egyszersmind elveszti hitét azon csodák
tatlan, szentségtelen kezek. Helyes nézet lehetett az
iránt is, melyek felől két ezer éves egyház- s világ1848 előtt, a mikor még a nép ismereteinek egyedüli
történelem tesz tanúságot. Sokat akarunk markolni
forrásai az iskola és templom, a zsoltár és biblia
Ss keveset szorítunk. Gyermekeink és népünk a hevalának; a mikor a tanitók feltétlenül függöttek az
Lyett, hogy mindent hinnének, semmit sem hisznek,
egyházi hatóságoktól, és igy az iskolák a hivatalosan
megállapított igazhitűség veteményes kertjei vaJá^jS: 5T?^üetlennó lett keblek sivárságában elcsenevésznek
/ r
fe»
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M M ^ épen teljesen kiszáradnak az erkölcsiség gyökér-

tétessék. Oda kell törekednünk, hogy ne csak a szorosabb értelemben vett vallástanitási

szálai is.
Óvakodjunk azért a szabolcsi határozat

hozóira

elhamarkodva követ dobni. Nem vallástalanság,

nem

órákon, de mind-

egyik tantárgy előadása alkalmával hirdessük a gyermekeknek, hirdessük

népünknek a csodákat.

Hiszen

hitetlenség, felforgatási vágy, avagy ujitási viszketeg

csodákkal teljes a természet temploma. Egy egy fű-

diktálta azon határozatot, sőt nagyon is mély, őszinte

szál, egy egy csillag,

érdekeltség a vallásosság iránt. Ők,

ha-

testi, akár szellemi s erkölcsi oldalról tekintve, mind

tározatukból látszik, nagyon is érzik és tudják, hogy

— meg annyi csoda. Hiába ismerem én a természet

mint ezen

egy egy

emberi élet,

akár

népünket, s illetőleg egyházunkat és hazánkat az ál-

összes törvényeit, azért örökös csoda marad

tal vezethetjük egy boldogabb jövő féle, ha a vallásos

hogy egy parányi

oktatást a mai kor műveltségével öszhangzatban adjuk;

lődik ki egy rendszeres fejlődési processusön keresz-

ha a vallásos hitnek a gyermeki szívben oly alapjait

tülmenő növényi és állati

rakjuk le, melyeket a más tantárgyakból

ké-

milliárdjai miként futják zavartalanul örök pályájukat,

fog-

hogy az emberi ész honnan meriti a bámulatos ered-

majd

többi olvasmányaikból nyerendő ismereteik nem

előttem

fűmagból s petéből miként fejélet;

hogy

a

csillagok

nak hiúknak, észelleneseknek feltüntetni, nem fognak

ményeket létrehozó vizsgáló erőt, az

emberi sziv a

megingatni, sőt erösbiteni. Szép az igaz a költészet,

nem földi eszmékért lángoló lelkesültséget, s az akarat

szép az ábrándok kora egyes embereknek is, az em-

az anyag érdekeivel ellenkező irányban működő erkölcsi

beriségnek is az életében; de mit tehetünk róla, hogy

erőt. Csodákkal vagyunk körülvétetve ma is

nem lehetünk

lépten nyomon, és e csodák ébresztik s élesztik ben-

mindig 16 évesek, hogy

az

idők

s

évek haladtával akaratunk ellenére is szét kell szag-

nünk az örök bölcseség az

gatnunk

szeretet, alázatteljes tisztelet érzelmeit; ezen

gyermek-korunk

és

első

ifjuságunk

kedves, képzelet szőtte képét, hogy tel

kell

sok

ébred-

nünk ifjúkori álmodozásainkból. Épen igy mit

tehe-

tünk róla, hogy a századok haladtával érettebbé lesz

örök

minden

jóság iránti

előtt meghajol az ember, megtörik

hit,

csodák

az ész, és ezek

képezik vallásunk örök s megingathatlan alapjait.
Ily értelemben véve

a csodákat, a

legnagyobb

az emberiség is, és vagy akarja vagy nem, meg kell

bűnt követné el az ember ellen, ki az iskolákból ki-

válnia attól a gyermekiesen boldog naiv

küszöbölni akarná a csodák tanítását, s nem kétlem,

mikor még közötte jártak

kortól,

a

testi szemeivel láthatólag

hogy a szabolcsi határozat t.

hozói

az istenek, a mikor még akár merre lépett, egy-egy

kebelnek

magasabb

érzelmek felelevenítésén fáradoznak.

hatalom vezette öt kezénél fogva; hol a

szent szűznek, hol egy angyalnak, hol valamely szentnek képében, vagy

épen egy-egy csont s fa darab

vagy közönséges mázolatu kép alakjában jelent meg

is a

nem sivárrá tételén, sőt a

valódi vallásos

De épen ezen körülmény késztet
egy rövid

figyelmeztetés

Minden

gyermeki

egyszersmind

tételére.

nagyobbszerű

ujitás,

minden

reform hasonlít a

tűzhöz,

mely

jelenté-

előtte a fensőbb hatalom, a csodatevő erő. Oda hagyta

kenyebb

bizony a keresztyénség

kezelve világit és melegít, de ha játszunk vele, éget

eme

sok tekintetben

kedves

költői kort részben már ez előtt negyedfél száz év-

és pusztít. Elég hivatkoznom a

vel, részben az az olta következett századok folyama

pórlázadásra, vagy a genfi féktelen

alatt, és megy, vagy akarja vagy nem, folyvást előre,

Egy-egy

a midőn a csodás titkok szent fátyola a hitnek több

kálvini

reform

szerencsés

lelkiismeretességet

gondosan

reformatio

korabeli

libertinismusra.

keresztülvitele
s

kitartó

lutheri,

munkásságot

oly más tárgyairól is lefoszlik, melyeket az apák még

igényel. A középkori pápistaságot könnyű volt Genf-

érintetlenül hagytak.

ben lerontani, de óriási munkába került az evangeli-

De mégis — szólal fel a kegyeletes hit

szava

omra alapított egyházat felépíteni. Könnyű kimonda-

— nem fogjuk a nép vallásos hitét teljesen megölni,

nunk hogy a hagyományos észellenes csodák tanítása a

ha a csodák

népiskolákból

tanítását

az

iskolából és

kiküszöböljük.

De igen.

lyebbre nyúló

gyökérszálai

nőve a csodák hivésével.
tása, nem

hogy

sőt igyekeznünk

templomból

Vallásos hitünknek
szorosan

össze

Épen azért a csodák

kiküszöbölendő
kell, hogy

volna

kiküszöböltetik,

de komoly

s lelkiis-

lelkipásztori

gonlosság

legmé-

méretes munka, fáradhatlan

vannak

kívántatik ahhoz, hogy a valódi

taní-

iskoláinkból,

csodák

iránti

gyermekeinkben és népünkben meggyökereztessék,
ez által a valódi vallásosság

alapjai azok

hit
s

keblében

az minél általánosabbá I lerakassanak. Ha egyszer a komolyabb reformok ter7*

rére

akarjuk

vezetni

népiskolai vallásoktatásunkat,

küzül oda is ugrat egyik vagy másik csinosabb falusi

nép-

leány mellé, s ledér beszédjével megrontja annak egész

iskoláinkra, s éber szemekkel kell kisérni azokban a

vasárnapját! S ha még csak ennyiből állana a dolog?

vallás őreinek

De hát a keritők aljas

kétszeres sőt tízszeres gondot kell fordítanunk
minden

mozzanatot.

A valódi reform

mestersége, mely

különösen

némely faluban annyi boldogtalanság és erkölcstelen-

soha nem rombolás, hanem épités.
FARKAS

ség szülő oka lesz ? Vannak esetek, hogy az uri ud-

JÓZSEF,

varokba beédesgetett falusi szép leány,

szégyenével,

bánatával, midőn onnan kikerül Aranyként:

Igénytelen nézetek és egy kis elmélkedés a
vallásos közöny okai- s gyógyszereiről.
(Felolvastatott a nyiregyháza-vidéki ref. papi értekezlet 1876-dik évi
október 4-diki gyűlésén.)
(Folytatás.)

Hát a világiakkal

hogy

vagyunk?

A világiak, tisztelet a kivételeknek, nem csekélyebb befolyással vannak a vallásos közöny táplálására!
Értvén itt a v i l á g i a k
köznépet, hanem

annak

alatt

nem

kiválóbb

egyszerűen

alakjait,

a

halottak

közé."

terség egész üzletté fajult ? Hol a

vőlegény

maga

viszi fel menyasszonyát pénzért az udvarba s

való-

ban alkuszik reá, hogy jó lakadalmat tarthasson, vagy
egy pár tinócskát szerezhessen? Ausztráliai

vadálla-

pothoz hasonló ez, hol a nő l e g d r á g á b b

kincse

utálatos bélyegnek tartatik.
E szomorú tények mellett egyszerűen felemlítem
még itt a m a f e n n á l l ó k a t o n a i

rendszert,

néha

mint egyik legveszedelmesebb kutforrását a nép

fél-

kölcsi és testi romlottságának. *)

birtokosok

igen gyakran érintkeznek a köznéppel, már maga

a

gazdálkodás is ugy hozza azt magával, de más rész-

hát

ered

az

úgynevezett

vallástalansága ?

Mert

E baj részben örökölt, részben alapos műveltség

csak az urakhoz fordul. A fejletlen köznép,

jártasabbakra

emelkedettebb lelküekre, a tudományban
nézve

gyermek, tudvágyó, gyakran hitbeli kételyeit is közli

fogalmaikat

az intelligens emberrel. No aztán egy hitetlen földes

egyház hitcikkeivel.

ur, amilyen akad elég, kivált ha még f é l t u d á k o s

intelligentiának,

er-

eddig még csak a köznépről szólottunk!
hiánya; az

a

az

uri osztálynak honnan

ről, ha a köznépnek tanácsra van szüksége, akkor is
mint

S

nincsen-e még ma is oly község, hol ezen aljas mes-

De
faluhelyeken

a

a

dákosokat.
Köztudomás szerint

temetőbe

a

már tudománynyal is foglalkozókat legkivált
tu

a

menne

„inkább

pedig

nem képesek

oka
többé

az,

hogy

vallásos

összeegyeztetni

az

Az elsőről nem sokat szólok, mert tudva van,

hozzá, ad neki szép felvilágosítást, s ha emellett,

a

hogy egy vallástalan

mi az ilyennél nem ritka dolog, még

is

akkor lehet ismét vallásos, ha megbarátkozva a józan

a pappal

családban

felnőtt ember

csak

a

tudománynyal, önlábára képes állani, ellenesetben meg-

pap, a vallás ellen, s igy hintetik a „konkoly" időről

hal, mint született ós élt siváron, vallástalanul; több

időre.

szó fér azonban a f é l t u d á k o s o k

rosz viszonyban van: akkor aztán kész az ostrom

De legyen bár egy földes ur annyira tapintatos,
hogy soha se

szóljon a

vallás ellen

a nép

mégis maga a rosz példaadás által, igen
hat a gyülekezet

vallás-erkölcsi

előtt,

sokat ront-

állapotain.

A

nép

ugyanis soha se látja őket a templomban, hanem

a

vallástalansá-

g á h o z ! Ezek részint divatból, részint feltűnési viszketegből mohó

vágygyal

kapkodnak

minden

olyan

jelenség után, irodalomban, természetben, magán életben, mely a vallás, hit, erkölcsiség ellen van intézve ?
A sok mindenféle kemény eledel,

mert

megelégesz-

helyett szép őszi vasárnapokon, midőn mintegy maga

nek a diónak csak

a természet is imádkozni látszik, midőn reggeli

szaggatott felszínével, megfekszi gyomrukat, melyből

ha-

hójával, az eszméknek

rangszóra a falunépe, apraja, nagyja, ifja, véne ün-

származik aztán fejőkben egy

nepi köntösben vonul Isten háza felé vallásos

khaosz,

ságát,

lelki

éhségét

kielégítendő:

udvarokból, az uri társaságot nem
beszédek s undorító káromkodások

látja

ritkán
között

buzgóaz

uri

mosatlan
pár

inas

s néhány agár kíséretében vadászni, agarászni menni,
a midőn aztán egy kettő a nagyreményű

(?)

ifjak

beteges,

csak ki-

fantasztikus

melynek se értelme, se rendszere, mely csak

egyes általános szólamokban

szokott nyilvánulni.

—

Hallanak ők harangozni Darwinról, Buchnerről, Yogtl

) A felolvasáskor elmondott keserű adatokkal feleslegesnek
tartom foglalni a tért e becses lapban, hiszen e példák fájdalom naponként eló'ttünk vannak.
L. Ö.

ról, el ugyan egyiket sem olvassák, (vagy
vassák meg nem értik),

hanem

azért

ha

van

elol-

ben; azért habár egy-egy jó beszédet örömmel meg-

bennök : hallgatnának, nem mennek templomba,

elég bátorság beszélni rólok, s olyanokat fogni reájok,

hitök megbotránkozik a

melyekről azok még csak nem is álmodoztak.

a

komolyabban

kik követőikül esküdtek ! A
landós

portéka ! Nagyon

gondolkodóknak

is,

materialismus elve csikkellemes

hallására.

vett fennebbi állításomra.
Rendes pappá lételem első évében, mindjárt az

alistái roppant hódítást tettek, legio a számuk a felüsőt

formaságok

józan

Velem történt egy eset, mely sajátságos fényt

Tagadni nem lehet, hogy korunk nagy materileteseknek

holt

mert

csalétek

mind

azokra nézve, kik a keresztyénség erkölcsi elveit szi-

első communio osztáskor húsvét első
ilyen ünnepkor rendesen) igen szép
intelligens közönség

volt

jelen

Bévész B. szertartási beszédét,

a
s

napján,
2

s

(mint

/3

részben

templomban.
az ott

A

olvasható

emez | kérdéseket használtam. Már a kérdések feltevésekor
elveken túltéve éltek ! Egy Büchnerianus nem mon- ! észrevettem bizonyos mozgolódást az urak között,
okát azonban templomból lett kijövetelünk után tuddom, hogy nem lehet becsületes ember, ha a termétam meg, mikor is bár nem rosz akaratú, de erős
szettől jó szivet nyert ajándokul, de nincs semmi a

gorúaknak tartják s már az előtt is magukat

mi vissza tartaná

a

bűntől,

erkölcstelenségtől,

ha

intelligentia részéről; „Hiszi-e t. ú r

neki annak gyakorlása jól esik, élvezetet nyújt.
Ezen felületes emberek már kifogyhatatlanok az eféle
nagyhangú szólamok ismétlésében: „a X l X - i k

lás

„ördögöt",

ez a test, igy amint van, szenvedélyeivel bűneivel stb.

tudo-

helyet találhat a menyországban" ? stb.

kell templomot emelni,

a val-

már a protestantismus elve sem egy örökké

templomának

tudomány

szá-

az

„poklot", melyről kérdést intézett" ? „Hiszi-é, hogy

a

zad a tudomány százada"!
mánynak

megtámadtatást kellett kiállanom a házamhoz bejött

mellett

„Ma

köveiből"!
a vallás,

„A

a

mai

keresz-

életelv"?

„Megállunk

mi is,

mint

mua?" stb. stb. Én e

komoly

kérdésekre

a

t y é n s é g m e g n e m á l l h a t " ! stb. stb. Az eféle

amit tudtam, magyarázgatván, hogy mit

felületesekre ugyan kár vesztegetni a szót, mert hi-

szavak

szen úgy sem olvasnak, mégis lehetetlen

hogy keményen éreztem, miszerint „ha

figyelmezte-

stb.

„Hát
fejlődő

katholicisfeleltem

kell

ama

alatt érteni ? Azonban az eredmény az lett,
akarom fel-

tésül ide nem jegyeznem S. J . Lubbock ama nevezetes

hős, ha akarom világos" féle okoskodásokkal élni nem

szavait, melyeket a

protestáns paphoz illő dolog, hogy nekünk kötelessé-

mond:

„Valósággal

miként
mely

Darwin

meglepő

tekinthették

a múltra

jelenre

elméletére
ezt

nézve

vonatkozólag
rám

az

elméletet,

alázatosságra,

vonatkozólag

hitre,

a

illetőleg pedig reményre tanit
ket, a k e r e s z t y é n s é g

nézve

elveivel,

igaz vallás érdekeivel

a

jövőt

bennünvagy

az

ellenkezőnek"!2)

günk a nyilt őszinteség. Az uri emberek pedig kijelentették,

urvacsorával nem élnek, inkább
gyenek lelkiismeretükön. Mit volt

mányosságnak

hinni

tudomivelt

osztályban, kik szeretik a keresztyénséget, megvannak
győződve a felől, hogy ennek kell lenni az emberiség
örök vallásának, de egyszersmind ismerik
s

azon

tudományok jelen

állásával;

magasan felvilágosultak,

áll

de épen

jutnak,

ellentétben
azért,

a

mivel

tisztult hitöknek nem talál-

ják kielégithetését az egyház rég alkotott hitcikkei2
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tenni,

kély változtatással, mely kielégíti a köznépet

mint
és

a

3

mívelteket egyaránt. )
Ez az egy példa, ugy

hiszem,

eléggé

illusz-

trálja a dolgot, lehetetlen be nem látnunk, hogy ami
a hivők

gondolkodó részének megbotránkoztassa nélkül! Őszinteség, nyíltság a mi erőnk, nem a homály és misztériumok terjesztése.
Néhány forrást jelölök még

azok

közül,

melyek a vallástalanságot s erkölcstelenséget

napon-

a tudomá-

meggyőződésre

hogy a józan keresztyénség nem

erőszakot te-

mit

tarthatatlan, azt használni többé nem lehet

kell!

Vannak, mint emlitém végre olyanok a

nyok jelen állását,

mint

hogy a pataki kérdéseket használom azóta némi cse-

E világhírű tudós ime csodálatosan eltérő véleményben
van mint ők! A v a l ó d i m e g á l l a p o d o t t

hogy ha e kérdéseket intézem máskor, ők

ként

táplálják, egyik: a

magas

napi

államegyének

és az e g y h á z i t e r h e k
A napi

meg

sajtó,

némely

tisztátalan

élete,

viselése.

s a j t ó r ó l Turcsányi

irt

egy

igen

3
) A nyilvános gyónás azonban legszebb volna egy emelkedett
imában, mint a liogy azt a ?>Fördó's* agendájában láttam. L. O.

figyelemre

méltó cikket e lap mult évi

folyamában,

melyhez nincs sok mondani valóm ! Turcsányi

nagy

igazsággal róvja meg a napisajtónak azon gondatlanságát,

mely

szerint az tért

nyit

minden

alávaló

becstelenkedés előtt, melyben becsületes emberekre a
gyalázat sarát dobják,

kapva kap minden scandalu-

mon, megnyitja hasábjait nagy mérvű könnyelműséggel az Istentagadó értekezéseknek,

anélkül, hogy

a

cáfolatokat felvenné, s kiemelné! stb.
Híjába azokat a tengernyi nagy abrosz-hasábokat be kell tölteni
rovatoknál

mindennap,

s

a

közművelődési

nagyon is kevéssé figyelnek arra, hogy a

lap határozott elvet képviseljen. — M a

istenta-

gadás, holnap

ma

a materialismus,

erkölcstelenség,
fel h á b o r í t ó
jajdulás a
lálhatók

bűneset,

vastag

a jobb

közromlottság
hátrányára,

egy igen nagy tömegnek,

érzést

színben, h o l n a p
felett

ott a legkirívóbb

felszámithatlan

egy

—

ta-

tarkaságban,

erkölcsi
mely

fel-

a

megbénítására
hírlapból

merít

mindent, a divattól az erkölcsig és tudományig.

—

Ennyit erről röviden! — Azt pedig megengedik nekem, hogy a nagyok botlásairól ne szóljak, levén ez
egyrészről általánosan tudott, másrészről igen odiosus,
végre összefüggő a politikával,

melyhez

nekünk

úttal semmi közünk!
LUKÁCS

[Vége következik.]

ÖDÖN.

ez

e az egész nemzeti és társadalmi életnek nagy érdekei.
Majd ha az egész országban kellő számú közép- és felső
nőtanitézetek által ezen érdekeknek elég lesz téve, s ha
majd az élet követeli, majd akkor állítsanak az illetők
tanintézeteket, melyekben a nők nemcsak műveltekké,
leendő családanyákká stb. neveltetnek, hanem az egyetemekre képeztetnek leendő jogászokká, orvosokká, bölcsészekké, méx-nökökké.
E fajta nézetek vihették rá szerzőnket, hogy amint
észrevenni véljük, azon sokkal józanabb irányhoz csatlakozzék, melyet Richter Lajos „Skizzen über sociales
Leben" című munkájában, nálunk pedig Halász, és legügyesebben Illéssy **) körvonaloztak.
Ugy tapasztaljuk, hogy a nő társadalmi állása és
munkaköre kérdésében Illéssy és Molnár egészen egy
nyomon haladnak Mindketten, a munkafelosztás alapján,
a nő első és legtermészetesebb munkaköréül, melyre
minden nőt kell nevelni, a házi, a c s a l á d i
életet
tartják. A sütés-főzésen kezdve, a horgolás és hímzésen
át, föl egész a magas politika szövéséig kevés munka
van az életben, amit a férfiak is csakúgy, vagy jobban
ne tudnának, teljesíteni, mint a nők. De a családélet
rendezésében s vezetésében, meg az anyai szeretet teendőiben, pótolhatatlan a nő. Egész lényük leginkább e
munkakörnek van alkotva, s ennek is felelnek meg legjobban. A nő számára ha nem is kizárólagos, de legtermészetesebb és legüdvösebb életpálya a családélet lévén :
elvonni az egé-z nemet e rendeltetésétől, helytelenség,
meg képtelenség is lenne. De a nőnek, minden oly esetben, melyben tőle nem függő okokból e munkakört nem
választhatja, nemcsak joga, hanem kötelessége más életpálya után látni. Ily esetben feladata, munkaerejét a
társadalom hasznára értékesíteni, még akkor is, ha arra
az anyagi szükség nem kényszeríti.

A nő a férfival egyenjogú mindazon életpályán,
mindazon munkaágban, melyre állandóul képes, de
ISKOLAÜGY.
jegyezzük meg , képes nem csupán izomerejével
vagy műveltségével, hanem női jelleménél fogva is, s
, amely nőiségét nem sérti, vagy nem hamvasztja el. E
Nöképzésünk és Molnár Aladár.
; célra is legalkalmasabb nevelési mód, hogy a nőiséggel
egybevágó, átalános műveltségre, kiknek körülményeikA nöképzés hazánkban és a budapesti állami felsőbb leánynél
fogva korábban szükséges , különleges szakképiskola. Irta Molnái• Aladár. Bp. Tettei/ Nándor és társa.
zettségre , segítsük a növendéket, hogy a szüksé1877. 8-r. XU+183
l.
ges ismeretek tanítása mellett, benne függetlenséget, erős
(Vége.)
akaratot s munkaszeretetet képezzünk ki. Ha nőinknek
iparkodunk oly körvonalozott jellemet adni, hogy gonIly tanrendszer annyival helytelenebb volna, mert
dolkodni s tenni tudó, a közdivattól szabad, eredeti izlésű,
nőink közműveltsége, a nők számára jelenleg a családi
független észjárású, saját értékét ismerő lénynyé váljaés táisadalmi életben fönntartott munkakör betöltésére
nak ; akkor az életben minden körülmények között a
sem elegendő, mely azonban épp oly közérdekű, mint a
magok lábán, s nem mint appendix, állhatnak meg.
férfiak sajátlagos feladata a közpályán. Mindenek előtt
Még ha nem is szorul rá a nő, hogy a mindennapit
tehát az a teendőnk, hogy odaképezzük a nemzet nőmunkájával keresse, legalább szellemileg fenntartó nemes
tagjait értelmiségben s erkölcsi műveltségben, mely megfeleljen a férfiakénak, hogy ezáltal a két nem egymást
**) Halász Imre az „Anyagi érdekek* 1868-ki folyamában a majól megérthesse s méltányolhassa. Ezt kivánja napjainkgyar nők keresetképességéről értekezik. — A nők munkaképessége és
ban nem csupán a nők érdeke és joga, hanem ezt kövemunkajoga különösen szellemi téren.
Irta Illéssy György. Pest,
telik a családi boldogságnak, a gyermekek nevelésének,
1871. 8-r.

foglalkozást talál, s nem a toilette lesz egyedüli tere tevékenységének.
Egyaránt jog- és észszerű kívánat tehát, a no rendeltetését minden ember rendeltetésével egyesíteni, tért
hagyni az egész nemnek, minden neki való munkára,
hogy amelyik unja magát, annak legyen szórakoztató
foglalatossága, amelyik rá szorul , legyen általa kenyere.
Igy fogva fel a dolgot, az a kérdés, vájjon micsoda életpályákra alkalmasok s nevelendők a nők, s
melyekre nem ?
E fogas kérdésre könnyebb negatíve mint positive
válaszolni. Ha csak lehet, ne válaszszon a nö oly foglalkozást, mely családja iránti mindenesetre első kötelességeivel összeférhetetlen. Továbbá nem szabad oly életfoglalkozásra képezni, amely a nőiséggel ellenkezik, s így
vagy kiforgatná női jelleméből, vagy pedig egyedisége
akadályozná vállalt hivatásának kellő s állandó betöltésében.
A kérdés szabatosabb megfejtését majd megadja a
gyakorlati élet; annyi azonban bizonyos, hogy az iskolák s nevelés tekintetében sem kell nagyon sietnünk az
élet fejleményei megelőzésére. Már most is abban a helyzetben vagyunk, hogy megnevezhetünk némely munkakört, melyre a női egyéniség egyátalában nem alkalmas.
Ilyenek, első sorban a katonáskodás, aztán a politikai
szereplés, melynek izgalmai egészen kivetkőztetnék a nőt
jelleméből, az ügyvédkedés, s jórészt a birói pálya
stb. Ellenben nagy sikerrel működhetnek ott, ahol üdvös
a cselekvőnek alanyisága, s átalában ahol szenvedély télén, csöndes foglalkozásról van szó, mint pl. a távirdai,
postai, s bizonyos vasúti és kereskedelmi állomásokon,
némely ipar körében, vagy a szeretetteljes bánásmódot
igénylő gyermeknevelés és oktatásnál, még a gyógyításnál is. A művészeti ágak közül a színészetben már is
egy fokon állanak a férfiakkal, kevésbé a zenében, még
kevésbé előhaladottak a festészet és szobrászatban.
Az irodalmi működéstől, s a tudomány művelésétől
nincs okunk a nőket visszatartani. De ez az állítás nem
azt jelenti, hogy nevelésüknél megengedhető lenne az
irodalmi s tudományos foglalkozásra képzést átalános
feladatúi tűzni ki, mert rendszerint csak kivételesen vannak azon helyzetben, s arra képesítve, hogy teljes erejűket s minden idejüket sikerrel szentelhessék a tudomány s irodalom önálló művelésére; különösen ritkán
tehetik ezt anélkül, hogy legfőbb kötelességeiket el ne
hanyagolják, s benső életnyugalmukkal együtt kedély világukat fel ne dúlják. Akinél kiválóbb hajlam s tehetBég is mutatkoznék az irodalmi működésre, a szülők s
nevelők jól megvigyázzák, valódi tehetséggel van-e dolguk, vagy pedig csak szenvelgés, rajongás nyilvánul,
melynek végeredménye igen könnyen elfajulhatna tévesztett életcéllá. Eszünkbe jut Lessing véleménye az ilyenféle tudós nőkről, hogy t. i. inkább venne feleségül oly
nőt, ki nevét nem tudja leírni, mint aki nevét Írással
szerezte.

Az előadottakból azon eredmény vonható ki, mely
mindazt tartalmazza ami ez idő szerinti teendőnk volna
a hazai nőképzés érdekéből.
A legelső természetesen, a helyes családi nevelés
az anyák által, hogy az iskola és a szülői ház egymást,
egészítsék ki, s ne ismétlődjék az a mostanában igen
gyakori eset, hogy az iskola és a szülői ház ellensúlyozzák egymást, s a tanitó még azt sem képes kijavítani,
amit otthon a káros hatások a növendék lelkében rontottak.
Ami az iskolai képzést illeti, népiskolai törvényünk
a nők számára is az oktatás alsóbb fokairól mindenesetre
jobban gondoskodott, mint pl. Franciaországban. Vajha e
törvény lenne mindenütt, s teljesen életbe léptetve !
A tankötelezettség a leányokra is ki lévén terjesztve,
6 éves korától 12-ig, minden leányt kötelesek a szülők
iskolába küldeni, hol az lehetőleg elkülönzött osztályban
tanítandó. Az elemi iskolán felül rendeli még a törvény
az ismétlő tanítást 2—3 évi tanfolyammal, ezenkívül a
felső nép- és polgári iskolákat, melyekben kielégítő számú
tantárgy, elég kiterjedésben taníttatik.
Az alsóbb oktatásban M. A. egyelőre azt a javítást
látná legszükségesebbnek, hogy már itt is lehetőleg mindenütt hozassék be a női munkáknak, s a különleges
női, háztartási ismereteknek, ha kell külön e célra alkalmazott nők által tanítása, miként ez néhány svájci kantonban majdnem minden iskolánál történik.
A felsőbb oktatásban hazai nőnevelésünk legjelentékenyebb hiánya az, hogy nincsenek képző intézeteink
azon középosztályú családok leányai számára, kiknek
egyfelől társadalmi helyzetüknél fogva több és mélyebb
képzettségre van az életben szükségük, mint a minőt a
népiskolákban nyerhetnek, másfelől akiknek szülői mégsem képesek a házukhoz jó nevelőket szerezni, vagy
leányaikat messze földre, drága intézetekbe vinni. Ezen
osztályú nők különleges érdekéből, valamint átalános társadalmi, hazai érdekből, égető szükség, az ország minden
központibb helyén, minden vidékén a nők számára nyilvános középtanodákat állítani fel, melyekhez a vidékről jövő
növendékek számára jó penzionátusok kapcsoltassanak.
Mik volnának ily nyilvános női középtanodáinknak
legfőbb kellékei, arra M. A. megfelel azon emlékiratban,
melyet a nők számára hazánkban szükséges közoktatás
szervezése érdekében Trefort miniszterhez nyújtott be, és
a budapesti állami felsőbb leányiskola programmja és
tanterv-javaslatában. Az ige ez utóbbiban valósult meg;
lássuk tehát ennek szervezetét.
A budapesti állami felsőbb leányiskol á n a k , mint nyilvános tanintézetnek célja a nőket egyéniségűk és élethivatásukhoz mérten, a fiúkétól különböző
nevelési rendszerrel lehetőleg olyan mérvű átalános műveltségre emelni, mint aminőre a fiúk, saját hivatásukhoz
képest a középtanodákban emelkedhetnek.
E cél elérésére egyik irányadó alapelv, az alkalmazkodás a női egyéniséghez, a másik, hogy a műveltség
minden fényűzése kerültessék. Mint köziskolában csak az

taníttatik, a minek ismeretére nemcsak egynehány növendéknek , hanem átalános művelődésük szempontjából
mindazoknak szükségük van, kik az intézetbe lépnek.
Az ismeretközlést illetőleg, nem tanitanak mindenfélét összevissza, nehogy felületes, tudákos nőket képezzenek, hanem inkább arra törekednek, hogy a növendékek
az egyes tanfolyamok bevégeztével, önmagában befejezett egészet képező s részeiben öszhangzó műveltséget
nyerjenek, melyből mint alapból egykoron határozott
életnézletük és szellemi önállásuk fejlődhessék ki. E cél
elérésére okvetlen szükséges, hogy csak az és annyi tanittassék, a mennyit kellő alapossággal taníthatni.
A budapesti felsőbb leányiskolába ezen főbb szempontokból vétettek föl a legszükségesebb tantárgyak, szerkezteitek a tantervek. A tanfolyamok is akként állapit
tattak meg, hogy a növendékek, ha 6 éves korukban
kezdik az elemi iskola első osztályát tanulni, mire 16-ik
életévüket betölték, a közép iskolai tanfolyamot teljesen
bevégezzék. így kell intézkedni azon okból, mert a nő
már egyediségénél fogva mind testileg, mind szellemileg
korábban fejlődik ki, mint a férfi. Idejárul azon körülmény, hogy a kik nagyobb előképzettséget igénylő tanfolyamokra, pl. tanítónői cursusra lépnek, azoknak is
legkésőbb 17-ik évökben kell belépniök a szaktanodába,
hogy összes iskolai tanulásukat 19, legfölebb 20 éves
korukig bevégezzék. E szerint még a felsőbb iskolázást
igénylők is, hat éves korukban kezdve a tanulást, legföljebb 9 vagy 10 tanévet tölthetnek az általános műveltség megszerzésében.
Jelen társadalmi helyzetünkben lehetetlen, hogy a
nők nyolc évig járjanak a középiskolába, s onnan 18—
20 éves korukban lépjenek ki; ez esetben a legtöbben,
a tanfolyamot be nem végezve, csonka tanultsággal lépnének az életbe. Elismert tény, hogy az iskolai oktatásnak
az életre szükséges eredményét leginkább megrontja az
oly tanrendszer, vagy az oly tanfolyamok szervezése,
melyekből a növendékek nagy része életviszonyaiknál
fogva, a tanfolyam befejezése előtt kénytelen kilépni. Ha
pl. az elemi osztályok fölé 8, vagy akár c-sak hat évi
női középiskolákat akarnánk állítani, s a tantervet e szerint állapitanók meg, a felsőbb osztályokban a növendékeknek bizonyosan egy ötödrésze sem maradna ott,
hanem kilépne azon osztályok elvégzése után, melyek
tulajdonkép csak előkészítők voltak a felsőbb osztályokra,
s azok által kellett volna kiegészíttetniük.
Ennélfogva a budapesti felsőbb leányiskolában két
évig tartó előkészítő tanfolyam, s négy évig tartó középiskola nyittatott.
Az előkészítő tanfolyam mindkét osztályában taníttatik : hit- és erkölcstan ; magyar nyelv, írás, olvasás;
földrajz, magyar történet, számtan, természetrajz és tan,
a német nyelv elemei, ének, a rajzolással egybekapcsolva
mértani ismeretek, testgyakorlás és női munkák, kizárva
a fényűző, hiú névnapi munkákat. A heti tanórák száma
28, melyből 2 óra a testgyakorlat, 2 pedig a női munkára esik.

Mindez azon mértékben taníttatik, amint a kormány
által kiadott tanterv a hat tanitóval ellátott elemi népiskolákban rendeli, kivéve, hogy a női munkák és a német
nyelv elemei is taníttatnak, hogy a mértan nem a számtannal, hanem a rajzzal van összekötve, és hogy mind
a két osztályban a hazai történet a polgári jogok és
kötelességek tanítása nélkül adatik elő.
A k ö z é p i s k o l a i t a n f o l y a m r a szigorú felfelvételi vizsgálat mellett vétetnek fel az elemi iskola hat
osztályát, vagy a polgári iskola két alsó osztályát, nyilvános
intézetben vagy magántanulással jó sikerrel végzett, legföljebb 13 éves leányok. Hogy az egyéni kiképzés lehetővé
váljék, ide, valamint az előkészítő tanfolyamra egy osztályba
legföljebb 35 növendék vétetik föl, kiknek előmeneteléről
szüleik, illetőleg helyetteseik, minden három hónapban
értesíttetnek.
Kötelezett, rendes tantárgyak: hit- és erkölcstan, a
mennyire az illető felekezetből tanító leend ; magyar-, német-, francia nyelv és irodalom, ének és rajz mértani
ismeretekkel, mely két tárgy, tanulása alól csak orvosi
rendeletre menthetők fel a növendékek, a történetből a
3 alsó osztályban világtörténet, figyelemmel tartva a magyar történetet, a IV. osztályban a magyar történet,
tekintettel a világtörténet egykorú nevezetesebb eseményeire, heti 3 órán; földrajz, különösen a természeti, természetrajz és vegytan, természettan, számtan, a testgyakorlatból a szabad gyakorlatok heti két órán, a női munkák
hetenként 3 órán. A kötelezett tanórák heti száma 30,
amihez rendkívüli tantárgyúi s a németben jártas önkéntes vállalkozók számára hozzájárul még az angol nyelv,
heti 3 órán.
Ez a paedagogiai terv, némelyek előtt tán nem elég
magasnak fog látszani, különösen mert belőle több tantárgy, pl. a műtörténelem, gondolkodás- és lélektan,
nemzetgazdaság, zene stb. hiányzik. Ámde fontoljuk meg,
hogy nem szabad csupán egyes kitűnőbb tehetségekre,
vagy a többinél sokkal nagyobb előkészültségü tanulókra
tekintenünk, hanem inkább arra kell ügyelnünk, hogy
az intézettől a növendékek nagy többsége, mind előkészültségével, mind jövedőjénél fogva, a műveltségnek
minő fokát, minő körét igényelheti és bírja el ? Első
kötelesség azt, de csakis azt tanítani nekik, ami ezen
műveltség megszerzésére legszükségesebb, és amit a rendelkezésre álló idő alatt a növendékek alaposan megtudnak
tanulni.
Ez a tanrendszer, felsőbb nőképzésünknek egy lényeges reformját rejti magában, mert nem tanit sok
mindenfélét, hanem csupán a legszükségesebb ismereteknek
az értelmiség és jellem képzésére tervszerűen irányzott
alapos tanítását hangsúlyozza, s ez által a tudományosság
fitogtatását, a magasabb műveltséggel való fényelgést s a
felületességet szigorúan lehetetlenné teszi.
Nézetünk szerint ily tanrendszer a paedagogia és
didactica mai kívánalmainak eléggé megfelel. Részünkről
a paedagogiai tervnek csak azt a részét nem helyeselhetjük,
hogy már a felsőbb elemi iskola 5. és 6-ik osztályának

megfelelő előkészítő tanfolyamban tanítják a német nyelv
elemeit.
Azt tapasztaljuk, hogy nyelvtanításunk azért ütközik minduntalan legyőzhetlen akadályokba, mert — még
a felsőbb osztályú növendékek is — anyanyelvük nyelvtanát sem ismerik kellőleg, minek viszont, jórészt az
elemi iskolai s algymnasiumi hiányos nyelvtani képzés
az oka. Meggyőződésünk szerint, ha a német nyelv elemi
oktatására szánt egy-két órát a magyar nyelvtanra fordítják, a középiskolai tanfolyamban e nyelvtani ismereteinek
hasonlithatlanúl több hasznát veendi a növendék, mintha
betanul egynehány német szót, kuriózum gyanánt egy
pár versecskét, vagy egy-két nyelvtani szabályt. Meglehet,
hogy igy gondolkoztak a budapesti felsőbb leányiskola
vezetői is, legalább arra mutat az a körülmény, hogy a
már létező előkészitő I. osztály tantervében nincs fólvéve
óraszám a német nyelvre.
Ami magát az intézetet illeti, melyben e tanrendszer
gyökerezett meg, az, M. A. és Trefort Ágoston vállvetett törekvéseinek eredménye.
Trefort miniszter az 1875-ki államköltségvetésbe
egy, a fővárosban felállítandó felsőbb leányiskola költségeiül 6000 forintot vett fel, s az országgyűlés azt meg
is szavazta. Az előirányzatban hat osztályra tervezett
intézet szükségletei bár egyes tételeiben részletezve voltak,
de a költség átlagos összegben szavaztatván meg, a
miniszternek szabad keze maradt a szervezet és berendezés fölötti végleges határozásban.
Gyorsan folytak az előmunkálatok. 1875. nyarán
Trefort felszólítására a felsőbb leányiskola szervezésére
és vezetésére Molnár Aladár vállalkozott, kinek jelentésében foglalt elvek alapján lett az intézet szervezete s
tanrendszere kidolgozva és jóváhagyva. A tanári kar,
kijelentve, hogy állandóbb tantervet csak a teendő tapasztalások után lehet megállapítani, egy ideiglenes tanterv-javaslatot készített s terj esztett föl a minisztériumhoz,
mely azt jóvá hagyta.
A beiratások és fölvételi vizsgálatok 1875. okt.
15—19-ig az intézet helyiségében, Budapesten (Y. ker.
Erzsébettér, Cziráky-ház) megtartatván, a felsőbb leányiskola előkészítő-, és középiskolai tanfolyamának első
osztálya megnyílt. A tandíj féléves részletekben előre
fizetendő, egy tanévre az előkészítőben 24 frt, a középiskolában 40 frt.
A női középiskolákban átalában lehetőleg állandóul
alkalmazott képesített tanítók és tanítónőknek kell működni,
és pedig szükséges, hogy ne csak nők, hanem bizonyos
tárgyakat férfiak is tanítsanak. Ehhez képest, a budapesti
felsőbb leányiskolában az 1875—6-ki tanévben két rendes
tanár alkalmaztatott u. m. Stetina Róza k. a., az intézetben bentlakó rendes tanítónő és Károly G-y. Húgó, a jászóvári premontrei kanonok-rend tagja, jó nevű irodalomtörténeti és széptani író, eddig a kassai főgymnasium
tanára, most az intézet r. tanára. Berecz, Harrach J.,
Landau és Káldy urak, Bossányiné assz. több órát adnak
az intéseiben.

E nemben egyedül áll mind e mai napig a budapesti felsőbb leányiskola, de ideje volna már, hogy ily
intézeteket vagy magántársulatok állítsanak, vagy a községek és az állam. Azonban a tényleges viszonyok úgy
állanak nálunk, hogy magára az egyesületek működésére
csak azon esetben lehet számítani ha az állam támogatólag lép közbe. Nincs egyetlenegy oly egyesületünk,
mely ily tanintézeteket pl. évi 10 000 frt kiadással, fönn
birna tartani. De ha a megkívántató összeg egy részét
az állam adja meg neki, a másik részét az egylet gyűjti,
az államnak azon anyagi haszna támad a dologból, hogy
a költség egy része nem terheli saját háztartását. Azonkívül számba veendő az a szeretetteljes gondozás, melyet
ily egyletek szoktak kifejteni, s amelyet az állam hivatalos közegei sohasem pótolhatnak.
Mindenesetre szükséges, hogy a női középoktatás
ügyében a törvényhozás mihamarább intézkedjék, s e
célra az ország minden vidékén állíttassanak intézetek.
Az efféle köziskoláknak a zárdák fölött az az előnyük, hogy a helyben lakó növendékek csak néhány
órára járnak be, s emellett otthon családi nevelésben
részesülnek- a magánintézet fölötti előnyük, hogy mint
nyilvános tanodák, nem nyereségre alapított intézetek, és
bennük szakképzett tanítók állandóul alkalmaztatnak ;
általában véve pedig megmérhetlen nagy hasznuk abban
áll, hogy bennük a társadalom művelt részének különböző
rétegeiből jövő növendékek sok tekintetben egyenletes
műveltségi fokra emeltetnek.
Tekintetbe kell venni még azt a különbséget, ami
a női középiskolák és a férfiakéi között van. A női középtanodák nem az egyetem vagy műegyetemre, hanem
közvetlen a női életre, s egy kisebb részt némely szakiskolákra készítenek elő. Ebből vonható ki feladatuk if>,
mely abban áll, hogy nem az egyetem által kiegészítendő,
hanem önmagában befejezett egészet képező, a gymnásiumitól minőségében is különböző tanultságot nyújtsanak.
Az a feladatuk, hogy művelt nőket képezzenek, művelteket tudomány, gondolkodás és képesség által egyaránt.
Egy ily nemes célra törekvő közintézetünk, a budapesti felsőbb leányiskola, örvendetesen megküzdött már
a kezdet nehézségeivel. A mult év volt a kísérlet éve,
midőn M. A.-nak, s az intézet tanerőinek arra kellett
készen lenniök, hogy eljárásuk részleteit időközben is
kell majd módositaniok. Ez okból, dacára a több oldalról nyilvánult érdeklődésnek, az intézet szervezetét és
tantervét illetőleg a Budapesti Közlönyben megjelent hivatalos kiadványon kivül, csak egy rövid átnézetet tettek
sajtó útján közzé.
Miután azonban, az első év tapasztalása M. A.- t.
arról győzte meg, hogy az irány, melyben megindult,
helyes, hogy a tanrendszer és tanterv, ha részleteiben a
további tapasztalás és gondolkodás folytán tökéletesittetni
fog is, de lényegében j ó : most már elérkezettnek látta
az időt, hogy e célra tett tanulmányait, az ügy előmozdítására, tájékoztatóul s eszmecsere ébresztésére közönség
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elé bocsássa. A munka megkészült s napvilágot látott I egyetemekbe lépni, mint jelenleg." Ez idézetre a biráló
azon cimmel, melyet cikkünk elébe irtunk.
mindössze ez ócsárló kérdéssel érvel: „Nem naiv egy
okoskodás?"
Elismerésre méltó szorgalom, szakismeret, és lelkeMegköszönnénk a tisztességet, ha arra lennénk hisedés műve e munka, melynek tartalmát ismertettük. M.
A. úttörő e téren, s úttörőnek forradalmat kell elébb vatva, hogy vagy 15 évi közpálya után, midőn „korlátolt
előidéznie az eszme érdekében, mit lelkesedés, s lelke- felfogással és szakképzettség hiányával" vádolnak, ily
sedés-gerjesztése nélkül lehetetlen tenni. Ez fejti meg I röviden végezzenek velünk. Biráló émelygős okoskodásnak
nevezi azt az axiómát, hogy a leánynevelés egyik legfőbb
nagy ritka túlzásait. Különben ő célját elérte, mert nagy
feladata az államnak, s szerinte: „hogy a lánynevelés az
törekvéseivel oktatásügyünk emelése körül, karöltve jár
a lelkesedés. A küzdelem közben szárnya nő a bátor- államnak egyik „legsürgősebb teendője" — e tételt, mely
csak a nagy tömeg előítéleteinek és kényelmének hizeleg,
aágnak, s az eredmény — siker. A sikert pedig M. A.
nem lehet elég erélylyel visszautasítani."
annak köszönheti, hogy békés műveit a lelkesedésen kivül a szellem s kitartás jellemzik.
A nyomon következő idézet, még épületesebb. A
nők között — M. A. szerint — az élet minden körében
Jelen művében M. A. különböző értekezésekben
sokkal élesebben látjuk még az osztálykülömbséget, mint
lehetőleg kimeríti a nőképzés ügyét, múltját legkevésbé, de annálinkább jelenét, s kivált — ami fő a férfiaknál. Miért ? mert az előkelő és gazdag nők között egészben és nagyban sokkal nagyobb a müveltségbeni
— jövőjét, hogy t. i. mihez kell magunkat tartanunk
külömbség, mint a férfiaknál." Halljuk a bírálót! „Ez
e nagy fontosságú kultúrai mozgalomban. A háttérben
azt hiszem határozottan nem áll . . . " Tán azért hosszaalaposan ismertet meg bennünket a nöképzés ügyében
bitja pontokkal, lecsonkolt mondatát, mert maga is rest elli
legfigyelemreméltóbb országok, Északamerika, Svájc, Néezt
a Sábelregi mentre emlékeztető „nur kurz und bünmet- és Oroszország idevágó intézményeivel.
dig" eljárását
A munka fogyatkozásait mi abban látjuk, hogy M
Annak feltüntetésére, hogy minő modorban van
A, nem egyöntetű műben dolgozza föl a nőképzés ügyétartva
t. y. cikke, mi is idézünk belőle egy pontot. Úgy
ben tett törekvéseit, hanem Íratásuk időrendje szerint,
vélekedik, hogy „nemcsak tanterv, hanem szervezés teegymásmellé sorolja e tárgyú darabjait. Fölvett tárgyát
nem szervileg dolgozza fel, még a részletekről alkotott kintetében is elhibázott ez intézet, mely hasonló zavart
eszméknek köszöni mai alakját, amilyen jellemzi ezt az
nézeteit sem csoportosítja kellőleg, hanem e nézeteket
egész könyvet. A „közép-iskola" tulajdonképen felső isszórványosan fejti ki, hol a nőiparegylet, hol a miniszter
kola,
mert nem akar egy felsőbbre előkészíteni, ugyanis
előtt, itt a gyakorlatban, ott a tudományban stb. Sem
a népiskola 6-dik osztályához csatlakozik. Kell ennél
szorosan essay-szerüleg nem dolgozik, sem egészen tudonagyobb éretlenség? Hol van az országban, hol van Bumányosan ; a közép úton haladva, némi tekintetben szádapesten hat osztályú népiskola? Elenyésző kivétellel
razzá s vontatottá válik.
csak
4 osztályú van mindenütt, és minden felsőbb intéSzerzőnk több különböző fórum előtt beszélvén egy
zete az országnak az ellemi iskola 4-dik osztályához csatugyanazon tárgyról, ami ily eljárás mellett elkerülhetetlakozik. Józan politikus nem jár a levegőben és nem
len, gyakran ismétlésekbe esik.
majmol vakon külföldi intézkedéseket, melyek egészen
Mindez, bár a mű belbecséből nem von le, sokat
más
alapokon nyugszanak, hanem számol a tényleges
árt élvezhetőségének. Ki is zsákmányolták e munka
minden gyöngébb részét; fürkészték az Achilles sarkát, viszonyokkal."
Olyan forma beszéd, mely mig egyfelől félre teszi
bár ügyetlenül, s az agyarkodásnak a Budapesti Szemle
az
irodalmi
tisztességet s elhiteti velünk, hogy legkitűitta meg a levét.
A Budapesti Szemle legújabb, január februári füze- nőbb folyóiratunk szerkesztője nem elég kritikával jár
el a cikkek fölvételénél: másfelől, nem igaz. Állitásunk
tében „t. y."-tól M. A. művéről szóló irodalmi kötemellett szól a felsőbb leányiskola programmjának e pontja :
kedés jelent meg, fűszerezve jó adag rosz akarattal. Va„Az előkészítő tanfolyam két évig tart, és két osztálylami Zoilus Írhatta, ki beleköt a szóba, minduntalan
kérdésekkel cifrázza az idézeteket, s nem hoz fel egyet- ból áll. Ez osztályok m e g f e l e l n e k a törvényben
lenegy argumentumot sem, közhelyei és idétlen felkiál- rendelt elemi népiskola 5-ik és 6-ik osztályainak. Felvétetnek az elemi iskola 4, illetőleg 5 osztályát jó sikerrel
tásai támogatására. Idézünk belőle ; nem mintha érdemeselvégzett leányok, kik nem mutathatnak fel nyilvános
nek tartanók ellenbirálatra, hanem azért, hogy M. A.
műve egypár szép helyével ismertessük meg olvasóinkat. intézet bizonyítványát, azok felvételi vizsgálatot kötelesek
tenni." Ezek után vegyük fontolóra, micsoda eljárás az,
„G-ymnasiumainkban és reáliskoláinkban — mondja
hogy
M. A.-nak éretlenséget hánynak a szemére olyan
Molnár — a képzés sikerének jelenben egyik legnagyobb
beszéd
miatt, amit sohasem mondott!
akadálya az, hogy a fiuk nagy része rosszul neveltetik
Hosszasan idézi M. A. azon állítását, hogy a tudoa háznál, s amit az iskolában építenek bennök (?, ugyan
mányos vizsgálódásnak csupán azon eredményeit közölmiért e kérdőjel, avagy tán a nevelés nem bensőnkre
hat-é ?) azt otthon lerontják. Neveljenek művelt jó anyá- jék a növendékekkel, melyeket elbírhatnak, elméjöket
ezek felfogására kiképezzék s igy bennük tudományos
kat s a középtanodákból egészen más ifjúság fog az

ismereteken nyugvó műveltséget fejtsenek ki. Erre azt
kérdi t. y. „van e átalában más tanitás is, mint amelyet
úgy ir körül a szerző, hogy alig van benne köszönet ?"
De van ám! s az ilyen tanitás igazolja Stahr-Lewald
Fanni ama mondását, hogy a nők műveltségében jelenleg nem a torony csúcsa, hanem a kellő jó alap
hiányzik.
Köztudomás szerint, a magán nőneveldékben a túltömés, az emészthetlen sok tananyag betölcsérezése játsza
a főszerepet, hogy aztán a növendékkel csilloghassanak
az elámított szülők előtt. Ha azonban t. y. még hirét
sem hallotta a szellemi túlhalmozásnak,
figyelmeztetjük
Dickens: „Dombey and son" cimű regényében Mr. Blim
ber tanintézetére, olvassa el a cikkelyt, s egy ironicus
képben meg fogja látni, hogy mégsem olyan képtelenség

ajánlani azt, ami természetes, mégsem olyan nagyon
fölösleges óvni a tanulókat a túlhalmozás veszélyeitől.
Ne tartozzék bár t. y. a budapesti állami felsőbb
leányiskola bámulói közzé, mi örömmel üdvözöljük ez
intézetet. Ámbár nem tudunk a „szájas reclameról",
mely állítólag oly feltűnően működött volna ez iskola
dicsőítésében, nem hisszük ugyan, hogy itt meglelték
a bölcsek kövét: de meggyőződésünk, hogy itt egy uj
eszme öltött szerény, de következményeiben nagy fontosságú alakot, hogy itten nemzetünkre nézve életérdekű
intézetek elseje állíttatott fel. Mert Magyarországon, hol
a vallás- és nemzetiségi különbségek annyifelé választják
szét a polgárokat, egyik nevezetes nemzeti létkérdés,
hogy jó intézetek által jó és képzett honleányok neveltessenek.
D R . BALLAGI ALADÁR.
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Könyvismertetés.
Protestáns egyházi beszédtár. V. kötet. Szerkesztve a polgári házasság és nazarenismusról hozandó törvény tekintetben tartásával Margócsy
József,
irsai
ev. lelkész, pestmegyei esperesség aljegyzője által. 13 tv.
202. lap. 1876. Kapható a szerkesztőnél. Ara 1 frt 60 kr.
(Folytatás és vége.)

Huszonöt egyházi beszéd: ünnepiek, alkalmiak és
közönségesek.
Az I. H. Karácsonyiak, G y Ő r y V i l m o s t ó l .
Mindkettő Luk. 2. 1—14. igék alapján.— Ha azt nevezzük jó vezérnek, aki így szól : ^ne előre, hanem utánam !" úgy a szerkesztő ezen beszédgyüjteményének élére
i l y e n jó vezért helyezett. — Győry minden műve a
sziv és lélek, az érzelem és gondolat ihletett egysége •
hol lehetne pedig ezen egység szebb, meghatóbb mint
ott, hol a sziv vallásossága a lélek költői ihletére kelve,
az i g e s z ö v é t n e k é v e l keresi az örök jót, szépet
és igazat! Győry igy keresi, s lehetetlen, hogy meg ne
találja. Fenhangon kívánjuk, keresve keressük a n é p s z e r ű egyházi beszédeket, s mert keressük: kínálják
is immár elegen. — H j a ! ha az igehirdetésnek népszerűsége a beszéd kurtaságában vagy épen pórias pongyolaságában állana! A Krisztus vallását, az evangyeliumot a
szív mélyéből buzgó kegyességgel, a józanul művelt értelem
szabatos nyelvén, apostoli meggyőződéssel prédikálni :
igazi népszerű egyházi beszéd. Győry beszédei így hatnak reám.— Az I-sőnek tárgya: „ J é z u s K r. s z ü l e t é s e , a n a g y I s t e n d i c s ő s é g e . " mert Isten dicsőségét látjuk meg, ha nézzük: „ m i k o r , h o l történt,
g m i l y e n volt ezen születés. A Il-ik tárgya ezen kér-

dés: „ V a l ó b a ö ö r ö m ü n n e p - é a m i
karácso
n u n k ? " „ H a n e m a z , m i é r t n e m a z ? " Azért
nem az, addig nem az, amig felfogni nem tudjuk a J.
születésének szükséges és fenséges voltát. . . . „ M i t
k e l l t e n n ü n k , h o g y a z z á l e g y e n ? " Azt a mit
a pásztorok tettek. Menjünk el és lássuk meg a dolgot,
melyet az Ur. . . . u — Szövegszerű, gyönyörű felölelése
a tárgynak, oly szépen kifejtve, szép nyelven kiejtve,
hogy az ember kénytelen amaz ismeretes jó Ítéletet mondani rá : „én is épen igy gondolnám, igy mondanám! . ."
Mindkét beszédet verses ima előzi meg, alkalmazva a
tárgyhoz.
A III. VHI. IX. XIII. XXIV. sz. alattiak a Szerkesztő beszédei; a VIII. és IX. a polgári házasságról a
XXIV. a nazarenismusról. Ezek azon beszédek, melyeket
szerkesztő az előfizetési felhívásban jelzett, s a melyek
újdonságuknál fogva e kötetet valóban érdekessé s a
paptársakat bizonynyal kíváncsiakká tették. A polg.
házasság nagy kérdését, prédikációban tárgyalva, nálunk
ez ideig csak a derék F e j e s egyházi beszédeinek Il-ik
füzetében találtam, ott hol az örökszép emlékű Kánai
mennyegzőről adott I-ső beszédében a Kr. által megszentelt családi életnek — a ker. házasságnak — m a r a d a n d ó r e n d e l t e t é s é t meghatóan ecsetelve, a világ
által úgynevezett polg. házasságról is elmondja röviden
„ a z t , a m i t i g a z n a k t a r t . " A mit Fejes röviden
elmond, ugyan azt bővebben, két egész prédikációban
fejtegetve, épen úgy mondja el Margócsy is; a minthogy
prot. pap nem is mondhatja másképen.— De kérdés : vájjon felvehető-é már most, megjelenése előtt, ezen ijesztő
mumus a mi egyházi beszédeinkbe ? A debreceni protlap. f évi 2-ik számában, midőn e beszédtár megjelenését jelzi, zárjelek között ezen megjegyzést dobja utána ;
„Kiadó két beszédben az egyetemesen kötelező polg. há8*

zasság behozatalát óhajtja. Nálunk ez korai dolog, s
közönyös korunkban nagy vihar és pusztulás szerzője
lenne, ha ez mostanában behozatnék." Azt hitte volna
az ember, hogy a h i t f o l y t o n o s s á g közlönye majd
igy szól: ugyan hogy beszélhet egy h i t h ű pap, bibliával kezében ilyen p o l g á r i dologról a kathedrában ?—
De nem, haneni csak az egyetemesen kötelező p. h. behozatala ellen szólal fel.— No és ha már h i t h ű rokonunk, ki a h i t t a n magasabb regióiban lebeg, nem ellenzi az ilyen polgári ügyeknek is szószékre vitelét:
hogyan szólhatnánk ellene mi, kik a h i t é l e t talaján
járunk-kelünk, szántunk-vetünk! Igen is, mi helyén látjuk, hogy népünk minden oly ügy felől, mely által val,
lásos kegyelete is érintethetik, azoktól nyerjen j ó i d e j é n
felvilágositó oktatást, kik közvetlen közelében vannak :
papjaiktól. Hiszen népünk és a törvényhozás között még
oly nagy távolság van, melyen keresztül a törvényhozás
legüdvösebb intentiói is a legsötétebb szinekben juthatnak,
vagy juttathatnak népünkhöz, mely, ha engedjük, vagy
talán még segitjük is, ma is hajlandó „feszíttessék meg"-et
kiáltani jóakaróira.
A polg. h. neve s eszméje hozzánk is eljutott s bejárta
népünk alsóbb osztályait is, de hogy hányféle színben,
alakban : ki tudná megmondani ? Nem helytelenítjük a
törvényhozók azon eljárását, midőn egy-egy ily nagyhorderejű ügyet , mielőtt törvénybe foglalnák, szabadjára
bocsátanak, a tudósok, bölcsek s szakférfiak nézeteivel
mintegy megszellőztetnek ; de tagadhatlan az is, hogy
a nép az ilyeneket, rendszerint más nézetekkel szellőzteti
— olyanokkal, melyek után, ha elfojtásukról jó idején
gondoskodva nincs, csakugyan romboló vihar aratható.—
Nincs könnyebb, mint a népet vallásában érzékenynyé s
féltékenynyé tenni, ettől pedig csak egy lépcső van a
fanatizmusig, mely aztán frontot vet, gyilkot emel s átkot hány mindenre, ami nem az ő sötét világából való.
Kétségtelen az is, hogy csak az elfogultság és fanatismus
szarvait engedjük növekedni az által, ha akár a gyávaság akár a renyheség könyű nyelvén „korai dolognak"
prédikáljuk azt is, ami talán már az ajtó küszöbén
vagyon. A prot. papság, mely nem áldozár, hanem
tanító, nem olyan közvetítő, hogy saját vállain emelje a
lelki tétlenségre kárhoztatott földnépét a boldog túlvilágba, hanem vezénylő testület — sem maga nem hunyhat szemet a kelő világosság előtt, sem népe elől nem
rejtheti véka alá a meggyújtott gyertyát.
Hogy a polg. házasságnak m e l y i k n e m e volna
a legüdvösebb, a felett itt nem vitatkozom, sőt úgy vélem,
hogy ezt a kérdést prédikációinkban még nyúgodtan
mellőzhetjük, a minthogy Margócsy is, midőn a l é n y e g e s e k e t két beszédében bőven kifejtette, utoljára csak
néhány szóban ad kifejezést annak, hogy ő az általánosan kötelező p. házassrgot óhajtja. Ez el is maradhatott
volna, mert ezzel vagy e nélkül beszédeinek értéke mitse változik. Fődolog egyelőre, hogy népünk világos fogalmat nyerjen a felől: „mi a p. h. — e l l e n k e z i k - é
e g y h á z u n k t a n á v a l ; — m e l l ő z v e I e s z - é ál-

t a l a a v a l l á s o s k e g y e l e t ? " továbbá: „ H á n y
f é l e l e h e t a p o l g á r i h á z a s s á g ; — ha behoz a t i k , m i é r t h o z a t i k b e n á l u n k is?* Ezen
kérdésekre igyekszik szerző két prédikációban megfelelni;
és igyekezete hallgatóira nézve sem lehetett hiábavaló,
mert felelete világos, érthető, a vallásos kedélyt megnyugtató. Mily szépen s vigasztalólag mondja: „ . . a
polgári eskü letétele után elhagyva a közBég házát,
betérhettek az Urnák sz. templomába is, hogy a szivek
legszentebb szövetsége a vallásos kegyelet által Isten
nevében is megáldva, megszentelve legyen. Eljöhettek
kegyes hivek ide az Urnák szine elé is épen úgy mint
eddig, hogy a házasságra, az élet e fontos útjára az egyház nevében oktatást, bölcs útravalót nyerjetek, hogy
a szeretetben való állhatatos megmaradásra, örök hűségre
a c s a l h a t l a n Istennek nevében figyelmeztetve és intve legyetek . . . " (58 lap III. rész)
Annyi időt s e becses lapokból annyi tért vettünk
már igénybe, hogy beszédtárunk további ismertetésével
szinte kiszorulunk. De hát mikor az ilyen u j d o l g o k r ó 1 oly sokat szeretnénk mondani s hallani a magunk
és mások okulására !
A XXIV. sz. a szerkesztő beszéde „a n a z a r é n u s o k á l l a m e l l e n e s t a n a i " - r ó l . Rom. 13, 1 — 7
alapján. Mint a p. házasságról, a nazarenismusról is zavart s ellentétes nézetek keringnek népünk között, mert
ezeknek titkaiba betekinteni, rendszerüket — ha ugyan
van — felismerni, talán még senkinek sem sikerült.
Szerző is csak azon főbb tanfélék megvilágositásába s
cáfolatába bocsátkozik, a melyek immár ismeretesek s
veszedelmesek, nevezetesen: „ a z á l t a l o k h a s z n á l t
vallásos könyveken
kivül minden
más
k ö n y v e t o l v a s n i k á r h o z a t o s ; — az o r s z á gos adófizetés r á j o k nem k ö t e l e z h e t ő ; —
a törvény előtti eskütétel, a fegyvervis e l é s t i l o s " . . . Világos nyelven tartott, népszerűen
oktató, az evangyeliummal s józan észszel érvelő beszéd,
melynek mintegy folytatása
a XXV. sz. „A n a z a r é n u s o k k e r e s z t y é n e l l e n e s t a n a i d r ó l . Gal. í . 6 —10 alapján, ismeretlen szerzőtől. E beszéd — mint a szerkesztő is megjegyzi
— csak töredékes kivonat egy nagyobb műből; gondos és ügyes felhalmozása mindazon begyőző szentirati
helyeknek, melyekből kitűnik, hogy (s ez a beszéd be
osztása) 1. a n a z a r é n u s o k t a n a i
csakugyan
Kr. e v a n g y e l i o m á n a k e l . f e r d í t é s e i ; 2. hogy
a Kr. e v a n g y e l i o m á n a k e l f e r d i t ő i r e s z ó l ó
a p o s t o l i á t o k r e t t e n t ő . Evangy. ellenesek pedig :
a k e r e s z t s é g r ő l , a z Ú r i sz. v a c s o r á r ó l , a
b ű n ö s s é g r ő l , a s z e n t e k r ő l , t e m p l o m r ó l , bor i v á s r ó 1 szóló tanaik. . . A beszéd 2-ik része, az ap.
átok festése, erősen van színezve. Ugy látszik, szerző oly
hallgatók előtt mondhatta e beszédet, kikhez már imigyen
js szólhatott volna: „A ki pedig nem volna ilyen t i k ö z ö t t e t e k , az ne vegye magára!"
A hány a prédikáció e beszédtárban, csaknem annyi

különböző szerzővel levén dolgunk, felettéb sokat lehetne
s kellene szólanunk, ha mindegyikkel tüzetesen foglalkoznánk. De feloldva érezzük magunkat ez alól már
csak az által is, ha megemlítjük, miszerint az I—IV.
kötetben csaknem mindegyikkel találkozánk. Talán ismeretlen itt a IV-ik sz. beszéd szerzője, ki a „ k e v é l y
Heródes példás megbüntetésében
alázat ó ss á g r a s e r k e n t ő e s z k ö z t mutat fel" Csel. 12,
20—23 alapján. A túláradozó történeti elbeszélés — még
pedig meglehetős krónikás nyelven — (40., 41., 42.
lap) elég tág szenttörténelmi ismeretre mutat, de az i g e h i r d e t é s helyén aligha nem untat.
A XV. sz. p ü n k ö s t i beszédben egyik régi jóhirben álló egyházi szónokunkkal, az orosházi Torkos Károlylyal találkozunk. Régibb modor a javából; bő de
logikus részletezés biztos kifejtéssel; életbölcsesség vallásos
kenettel. Gyakorlott szónok, ki megtalálja s könnyen
kidomborítja tárgyának gyúpontjait. Sokat elmond, de
arra serkent, hogy hallgatója még többről gondolkozzék.
A XVIII. és XIX. sz, beszédek homiliák „ R ú t h
é s B o á z " történetéről, aratáshoz alkalmazva, Borzsák
Endre szegszárdi ref. lelkésztől. Fiatal papok ritkán
birkóznak meg a homilia n e h é z e g y s z e r ü s é g é v e l ?
mert ebben — mint Dobos találóan mondja — „le kell
szállani a tüzes szekérből és a declamatió magasságaiból
le kell jönni egészen a beszélgetés vonaláig, a hangnak
vissza kell nyerni természetességét, az arc elveszti duzzadt alakját, mely a léghajókra — és asketikus vékonyságát, mely Mózes szarvaira emlékeztet."— Nehéz a homilia, mert sine qua non-ja a Jézus szokott tanitásmódját
legalább megközelíteni!— Öregebbjeink is ritkán próbálgatják. Dobos küzdött meg vele (Homiliák 1862.) hozzá
illő és megszokott szép sikerrel.— „ R u t h é s B o á z "
is nagy gonddal irt, de könnyedén folyó homilia, meg
ragadó átmenetekkel, alkalmazásokkal s gyönyörű befejezéssel, mely lehetetlen hogy meg ne találta légyen hallgatóinál azon hatást, melyet a derék prédikátor óhajtott!
— Többet is, sokat még ilyet !
Itt van talán már az előbbi kötetekből is kedvelt
ismerősünk : T r s z t y e n s z k y „ N i n c s e n i t t ! " húsvéti beszédével a XIV. sz. a. Nagy szabású, költői szép
nyelven tartott, megragadó hasonlatokban gazdag evangyéliomi beszéd ! Ugyancsak tőle a XVI. sz. „ F e l j e b b ! "
buzdító prédikáció.
„ S z é t s z a k a d j u n k-é v a g y e g y e s ü l j ü n k ? "
Luk. 2, 14—28. alapján (X. sz.), verses dispositióra épített, versszakokkal ékesített, körmönfont társadalmi s
hazafias beszéd T ö r ö k j ó z s e f t ő l , és „M i é r t Í t é l j ü k e l a h á b o r ú t ? " Luk. 19, 41—48, ugyanattól.
Szólanunk kellene még: H a á n , H o l l e s , P e c z ,
M a s s á n y i , B a u e r , L a g l e r,B a 11 h a z á r,S c h u 1 z
és B o g n á r E n d r e beszédeiről is, sokkal több és
többféle, semhogy e lapok nt. szerkesztőjétől kívánni
vagy kérni mernénk annyi tért, ammenyiből mindez
visszatükröztethető lenne.— De úgy hisszük, elég is ennyi
a célból, hogy a prot. egyh. beszédtár ezen V-dik kö-

tetét a legmelegebben ajánlhassuk s a szerkesztő ügybuzgalmát, munkálkodását őszinte elismeréssel s minél több
megrendeléssel jutalmazzuk.
A nyomdai kiállítás disze, a nyomás correctsége,
Tóth László kecskeméti nyomdásznak becsületére válik.
Minket ugyan, kik ismerjük nyomtatványait, nem lepett
meg, mert e téren a szépet és jót megszoktuk tőle.
LAUKÓ

KÁROLY.

Külföldi egyház és iskola.
Franciaországban közelebb az Ain megyében St.
Maurice község, melynek lakosai eddig mind katholikusok
voltak, áttért a reform, egyházba. Az okot erre a plébánosukkal való elégedetlenség okozta. A község az illető
megyés püspök előtt be akará papját panaszolni, a püspök
azomban a község küldötteit maga elé sem bocsátotta,
sem pedig a bajok orvoslására semmi nemű reményt
nem nyújtott. Ekkor a község elöljárói a szomszéd református lelkészekkel tették magukat érintkezésbe, kik
azután a gyülekezetet meglátogatták, itt néhányszor pre*
dikáltak, és a híveket a legszükségesebb oktatásban
részesítették, ezután pedig az egész gyülekezetet a ref.
egyház kebelébe átvették. Ilyesféle tömegesebb áttérések
külömben a közelebbi években nem ritkán fordultak elő
elő Franciaországban; a melyek kétségtelen tanúságot
szolgáltatnak a mellett, hogy ha németek iránti szenvedélyes gyűlölet előidézhette is egy kis időre az ultrámontán áramlatot ; de tartós biztos támaszra aligha találand
a kath. papság a francia népben.
A fentebb említett áttérésnél még nagyobb érdekeltséget költött legközelebb Franciaországban egy nagy
tekintélyű és magas állású egyénnek, B o u e h a r d P á l n a k áttérése, ki ezen lépését, egy nevezetes irattal igazolja. Eddigelé a francia szabadelvű katholikusok legnagyobb része azon nézeten volt, hogy az ultramontanismus megtörésére legjobb mód az, ha a szabadelvű kathholikusok bent maradnak az egyházban. Bouehard ezen
nézet fonákságát meggyőzőleg kimutatja. „A protest.
egyházba való áttérésen kivül — mondja B. — nekünk
szabadelvűeknek, kik minden támpont nélkül és mindenfelé szétszórva vagyunk, nincs semmi más eszközünk arra,
hogy magunkat számbavegyük, erőnket egyesítsük, és
hogy küzdhessünk a közös ellenség ellen, mely oly tömött
sorokban harcol, oly szigorún van iskolázva, s mely a
kebelében létező egyesületek és jótékony tanintézetek
által oly igen erős."
De szükséges a szabadelvű katholikusoknak —
mondja továbbá B. — a prot. egyházba való nyílt áttérés nem csupán ezen opportunitásai okból, de a vallássosságra való tekintetből is. Én a vallást s ez isteni tiszteletet nélkiilözhetlennek tartom ; igen de az ultramontanismus megmérgezi a vallásosságot, megrontja a családi

életet, meg a nőket, s a fiatal emberek lelkiismeretét.
Ki rajzolhatná le kelőleg — úgymond — azon károkat,
melyeket a katholicismus az ifjúság lelkében okoz, az
által, hogy az erkölcsi törvényeket oly hitcikkekkel hozza szoroskapcsolatba, melyek ellen a józan ész fellázad.
Mi ennek a következménye ? Az, hogy midőn az ifjú a
szenvedélyek korát eléri, a hitcikkekkel együtt az erkölcs
parancsait is elveti, és minden iránytű nélkül halad hajója épen azon részén az élet tengerének, a melyen egy
égi vezérlő kalauzra legnagyobb szüksége volna.
Épen ily szomoritó falusi népünk helyzete is. Papja
szavának ma már nem hisz, kezd neki mindinkább hátat fordítani; és ha egyszer attól elfordult, nincs senki
és semmi, a ki lelkében magasztos érzelmeket költene,
a kötelesség érzetet benne élesztené; nincs senkije, a ki
előtte az emberi életet tisztább fényben tüntetné fel, és
őt az erkölcsiség után való haladásra ösztönözné.
Egy fecske után még nem merjük a nyár közeledését hirdetni; de mégis nekünk úgy tetszik, hogy a
francia felvilágosultság körében nagy változás készül, a
midőn vannak a kik az efféle szabadszellemű de mégis
mélyen vallásos kebelből eredő szavakat meghalgatjuk s
vannak — ha nem is sokan — a kik ezeket hirdetik.

I R O D A L O M .

Költemények, irta I l l y é s Bálint. (Budapest, Franklin-társulat, magyar irodalmi intézet és könyvnyomda.)
Nem tartozik e lapok keretébe szépirodalmi, kivált költői
művek fölött mondani Ítéletet, azért csak a munkának
díszes és ízléses kiállítását említjük föl. Egyébként Illyés
Bálint neve a szépirodalom terén eléggé ismert arra nézve,
hogy a mi ajánlatunkat nélkülözhesse. A 236 lapra terjedő kötet ára 1 frt 60 kr.
ló tanácsok és példák szülék- tanítók-, és tanügy
barátoknak. Az életből vett tapasztalatok után irta Z á g o n y i G y ö r g y , néptanító. A i g n e r L a j o s bizománya Budapesten. Ára 30 kr. Több jóakarat- és szorgalommal, mint tehetséggel irott munkácska, mely általános
nevelési elvekkel foglalkozik, kissé dagályos és értelmetlen
stylusban.
Vezérkönyv az alkotmánytan o k t a t á s á b a n .

Elemi-,

felső-, nép- és polg. iskolai tanítók, nemkülönben tanitóképezdei tanárok és növendékek használatára irta Ma y e r
M i k s a , vallás- és közoktatásügyi magy. kir. miniszt.
fogalmazó. Budapest, Zilahy Sámuel, 1877. Ára 1 frt
20 kr. Mayer Miksa, ismert paedagogiai irónk e munkájának főcélja, melyet előszavában is kimond, az hogy
a polgári jogok és kötelességek tapintatos megismertetése
és tanítása által a törvény iránti tiszteletet, mely a magyar embernek amúgy sem volt valami kiváló erénye, népünkben fölébressze és nevelje. Hogy mennyire szükségünk
van erre, bomlott viszonyaink elegendő képen igazolják.

A munka három, ugym'nt elméleti, történelmi és gyakorlati részre oszlik, mely utóbbiban a nemzetgazdaságtan
elemeit is tárgyalja, bővebben is mint szükséges volna.
Főhiánya egyátalában, hogy még mint a néptanítók számára irt vezérkönyv is sokkal részletesebben terjeszkedik,
egyes tárgyakra mint azt a népiskola föladata megkívánja Tekintve különben, hogy ilynemű munka nálunk,
még egészen ismeretlen, sőt a külföldi irodalomban is
igen ritka, teljesen méltányoljuk Mayer Miksa önzetlen
buzgalmát és a nehézségeket, melyeket munkája írásánál legyőzni kellett. Az eszme pedig, mely őt vezérelte,
méltó, hogy mindenkinek buzdításul szolgáljon: „Hozzájárulni nemzetünk erkölcsi ujjá születéséhez, hatalmi állásának növeléséhez azáltal, hogy serdülő nemzedékünk
szivében az igaz hazafiság magasztos erényeit fölébresztjük s öntudatosan meggyökeresitjük."

K tÍJLÖN FÉLÉK.
* Tanárválasztás. T. szerkesztő úr! Örömmel ragadok tollat annak jelentésére, hogy a néhai Petrik
János Jakab halála folytán a soproni ev. főtanodában megüresedett theologiai tanszék, a f. é. január 17-én
tartott egyházkerületi iskolai nagybizottság által szerencsésen betöltetett, nagytiszt. Poszvék Sándor úr, meszleni ev. lelkész és vasi egyházmegyei esperes több pályázók közül majdnem egyhangúlag megválasztatván. Tiszta
férfias jelleme, ritka szép tudományossága, lelkiösméretességgel és munkabirósággal járó fáradhatlansága, valamint emelkedett lelkülete, melyek a megválasztott uj
tanárnak eddig lelkésztársai sorában és nagyítás nélkül
mondva, az egész dunántúli ev. egyházkerületben a közelismei'ést megszerezték, feljogosítanak azon reményre,
hogy áldással fog működni uj működési körében is. Szivünkből kivánjuk, hogy úgy legyen ; egyszersmind üdvözöljük az uj tanár urat az egyházkerület theologiai
intézetében való legközelebbi székfoglalásához! Sopron
1877 jan. 2t.
a-fb
* H.-m.-vásárhely ref. egyháztanácsa az ottani főgymn. tanárok fizetését fejenként 150 frttal s ötödéves
korpótlékokkal javitá meg a mult évi utolsó ülésében.
* Ugyan onnét közlik velüuk a következő statist. adatokat. Ezen egyházban az 1876. évben születtek 1403-an,
meghaltak 1255-en, házasodott 318 pár, kik közt 8 pár
vallásra nézve vegyes. Elemi iskolába járt 1219fiués
773 lány. Az egyház a mult év folytán egy egészen uj
nagyszerű iskolaépületet készíttetett az uj utcatizedben 3 tanteremmel és egy tanítói lakással, az épület mintegy 12000
forintjába kerülvén. Ezen kiadás fedezhetése végett az
egyházi adó még 1875-ben olykép emeltetett, hogy párbér fejében minden házaspárra 1 frt 50 kr. vettetett
ki, az eddigi 1 frt. helyett, a birtokadó pedig, mely az

előtt az állami egyenes adónak 10%-)át képezte, I8°/ U ra
vitetett. Feljegyzésre méltó az is, hogy a mult évben az
itteni városi hatóság azon failletményeknek nád- és széna
váltság dijaknak további kiadását, melyet a különböző
felekezetök papsága számára Ős idők óta kiszolgáltatni
szokott — egyszerűen megtagadta. A magas kormány
pedig a kath. és ev. lelkészek felfolyamodása következtében ezen városi határozatot megsemmisitette.
* Értesítés. A nagy-kőrösi ref. tanítóképző intézetben a tavaszi tanitóképesitő vizsgálatok folyó évi március hó 20-án s a következő napokon fognak megtartatni.
A vizsgálatra jelentkezni szándékozók figyelmeztetnek,
hogy keresztelő (születési) levéllel, továbbá tanulmányaikról, eddig folytatott pákájukról s erkölcsi viseletükről
szóló bizonyítványokkal fölszerelt folyamodványukat nagyt.
Filó Lajos úrhoz, mint a vizsgáló bizottság elnökéhez
Nagy-Kőrösre március 5-éig bezárólag küldjék be.
MAGYAR A N T A L ,

igazgató.

RÉGISÉGEK
G y a r m a t h i M i k l ó s b e r e g i e s p e r e s az
e g y h á z-m e g y e t i s z t v i s e l ő i t a t i s z á n t ú l i
superintendenczia
g y ű l é s é n való megj e l e n é s t ő l e l t i l t j a — „Missilis brevis ad fratres
quosdam de non accedenda synodo: Salutem in omnium
servatore et officiorum commendationem cum observantia
et honore. Quia Vir Clar. ac Reverendissimus Páter Dominue
Superattendens ultra Tibiscanarum Ecclesiarum videtur
velle nostras Ecclesias sibi vicissim subjicere et obnoxias
facere, hoc ipso quod sub poena privationis nos una cum
Rectoribus Seholarum vocat in suam Synodum. Itaque
Reverendi in Christo fratree authoritate Ecclesiae et sub
poena eadem privationis vobis e contra nos etiam injungendum esse putavimus, ne quisquam in eam Synodum
ex hac nostra Dioeeesi quovis praetextu se conferat. —
Yolumus enim nobis eam libertatem, quam a majoribus
acceptara et ad tempus oppressam pii nostri praedecessores
nobis nostrisque Ecclesiis asseruerunt, et salvam reliquerunt, deinceps Deo bene juvante sartam tectam conservare
ad posteros, neque jugo servitutis nos vicissim implicare,
quod multis justisissimis de causis illi et antea semper
ferre recusarimt, postea vero excusserunt. Valete Viri
Reverendi Domini. Ex Beregszász Anno — 93 (azaz
1593) X I Juny — Nicolaus Garmathj ex mandato et
sententia totius Ecclesiae. Jegyzés. Hogy ezen püspöki
zsinat Csengerben volt, a Beregi tractus 1-ső jegyzőkönyve
világosan bizonyítja a 10-ik lapon, midőn ottan Keresztúri
Máté kölesei iskola tanitó büntetése elhatároztadk azért,
mert a tractus tilalma ellenére, a Csengerben tartott
püspöki zsinaton jelen volt.
Közli X. Y.
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BÁRCZAY ALBERT
Ha a közügyek oly fáradhatlan bajnokát lépteti
le a halál, a közélet küzdelmes teréről, ki világi magas
állása mellett örömest áldozott az egyházi és iskolai ügyek
oltárán is, kell, hogy meggyujtassék emlékezetének fáklyája azon szerényebb körben is, mely a hozott áldozatokat alig képes egyébbel megjutalmazni, mint szivbol
jövő őszinte elismerésével.
A közélet érdemes bajnoka B á r c z a y A l b e r t
született 1819-dik évben Hevesmegye T i s z a - R o f f
községében. Iskoláit részben a szülei háznál , részben Kassán végezte; már kora ifjúságában abauj megyei
köztisztviselő, tiszteletbeli aljegyző, majd a fűzéri járásnak
elébb al-, később főszolgabirája lőn. Szép tehetségeinek
elismeréséül 1848-ban a fűzéri választó-kerület országgyűlési képviselőnek választá, ar mint ilyennek a nagy
idők nehéz megpróbáltatásaiból neki is bő osztályrész
jutott, s. a hatalom átkos szigorát csakis hosszas bujdoklás által kerülhette ki. 1861-ben ismét a fűzéri választókerület osztatlan bizalma juttatta a magyar képviselőházba.
1867-ben abauji főispáni helytartó, 1871-ben pedig főispán lőn. 1874-ben Tornamegye, majd Kassa város főispánjává is kineveztetett Közigazgatási szép tehetsége,
ügybuzgalma, valamint humánus modora, műveltsége mind
három törvényhatóság kebelében számos tisztelőket szerzett neki; mert tisztelni kényszerült benne mindenki az
ügyek- s az érdem emberét, kit sem pártcélok, sem sze
mélyes tekintetek soha nem vezettek ; hol ő elnökölt, a
legélesebb pártoskodás idejében is, a viszályok elsimultak
és bár meggyőződését sohasem áldozta fel, közelében szeretett lenni pártbelije épen úgy mint az ellenzéki.
Akire három törvény-hatóság közigazgatási összes
ügyeinek vezetése és ellenőrzése van bizva, annak minden perce igénybe van véve. És mégis a boldogalt elébb
mint az abauji ref. egyházmegye tanácsbirája, később
éveken át segéd, a nagy-szalánci egyház főgondnoka :
egyházi és iskolai ügyeink vezetése- s intézésében buzgóan s tettlegesen részt vett. Egyházmegyei gyűléseinkben mindig megjelent s tapintatos elnökösködése, mig az
egyháznak javára irányult, tisztelői számát itt is szaporította. Saját egyázközségében Bárczán egyike volt, az
egyházat tetemes áldozatokkal fenntartó áldozatkész patronusoknak. E hó 17-ikén hunyt el 58 éves korában.
Temetése január 20-kán Bárczán ment véghez nagy
pompával, több mint 2000 emberre menő közönség jelenlétében ott voltak : Abauj-, Tornamegyék és Kassa város
törvényhatósági tagjai és tisztviselői testületileg, a kassai
kir törvényszék és a járásbíróság, a pénzügyi-, posta- és
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távirdai igazgatóság számos tagja. A kassai káptalan
képviselete, maga a jászói praelatus s a rend tagjai közül
számosan. A kassai állami főreáltanoda, községi- polg.
és elemi tanodák szintén képviseletileg. A honvédség és
a közös hadsereg több tábornok és törzstiszt által volt képviselve. A. kassai lapok szerkesztői, valamint a magyar
színtársulat számos tagja. A vidék és szomszéd megyék
világi és egyházi kitűnőbb férfiai; Borsod és Zemplén
főispánjai. Az abauji ref. e.-m. esperesének vezetése
mellett több világi tanácsbiró és 12 megyei lelkész által
képviseltetett. A sárospataki főiskola jegyzőkönyvileg, és
özvegyéhez sz. Okoliesányi Lujza úrnőhöz intézett részvétiratával áldozott elhunyt jelesünk emlékének.
A temetési szertartást a bárczai és kassai lelkészek végezték, mindketten tolmácsolva a veszteséget
mely nehezen lehet pótolható, s a közrészvetet, mely nem
mindennapilag nyilvánult a boldogult ravatalánál. A ravatal díszes koszorúkkal volt fedve, melyeket a törvényhatóságok, a magyar szinésztársulati igazgató, a rokoni- és
baráti kegyelet helyeztek az idvezült koporsójára.
Sokat vesztettünk a boldogultban, mert ő mienk
volt, s szive lángjánál sokszor melegedtünk. De áldjuk
a gondviselést, hogy birni engedte őt, ki szép tehetségeit
a mi javunkra oly buzgón, s annyiszor érvényesítette.
Béke legyen hamvai felett!
K . . . . i.
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részére :

Tszt. Szobi Pál a nagy-peszeki egyh. részéről 50 krt. —
t. Schnell K. vadkerti leik. maga részéről 3 frt, egyháza
részéről 2 frt 50 krt,— t. Zelenka Pál miskolci ev. leik.
egyháza részéről 6 frt. Confirmandusok részéről 6 frt,
nőegylet részéről 6 frt. Török Vilma részéről 6 frt. maga
részéről 6 frt. — Czelder Márton f.-bányai ref. leik. egyháza részéről 3 frt. — t. Áchim M. gyón-dabasi ev. leik.
az év utolsó napján gyűlt offertoriumot 1 frt 50 kr.— t.
Liszkay J. pápai ref. leik. templomi adákozást 6 frt.— t.
Balogh György bicskei ref. leik. az egyházban gyűlt
kegyadományt 8 frt.— t. Blázy Lajos kis-kőrősi ev. leik.
jobbára gabonában gyűlt kegy adományból 15efrt.— t. Nagy
Benő sukorói ref. 1. egyháza részéről 3 frt. — t. Szeremley József t -dobi ref. leik. többnemü jótékony célra
eszközölt gyűjtés eredményéből 4 frt 40 krt.
A moldva-oláhországi missió r é s z é r e . Tszt. Czelder

Márton felső-bányai ref. leik. 4 frt.
A szlavóniai missió r é s z é r e : Tiszt. Czelder Márton
felső-bányai ref. leik. 1 frt.
S z e r k.

HIRDETÉSEK

A I ím ü G I I L A J O I kiadásában
(Budapest IV. váci-utca 18. sz.) megjelentek:

KERESZTYÉN VALLÁSOKTATÁS
népiskolai használatra.
WEBER SAMU, evang. lelkész.
fordította T U R C S Á N Y I A N D O R .

Neveléstani elvek szerint irta
Némely módosításokkal

Ára kemény kötésben 30 kr.
A

német

kiadás ára fűzve 3 0 kr. — Ugvauazon szerzőtől megjelent német nyelven:

Betrachtungen aus dem Leben und der Lehre Jesu
für die höheren Klassen der Volksschule. Ára 40 kr.
Ü4T" Egyéb tankönyvek jegyzéke kívánatra i n g y e n és bérmentesen küldetik meg.

Bármyli és bárlol miM mM náalm im azon áron kaphat.
Felelős szekesztő éa kiadó-tulajdonos: Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József.
Nyomatott: Deutsch Mrfále művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

Ü.

Huszadik évfolyam.

S25.

Budapest, 1877. február 4.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Szerkesztő- és
ADÓ-HIVATAL:

KI

IBlóflzietési

VIII. k e r . M á r i a - u t c a 10. s z . I. em.

Igénytelen nézetek és egy kis elmélkedés a
vallásos közöny okai- s gyógyszereiről.
(Felolvastatott a nyíregyháza-vidéki ref. papi értekezlet 1876-dik év
október 4-diki gyűlésén.)
(Vége.)

Végül meg kell még emlékeznem a papi és egyházi terhek viseléséről! Yaiinak olyan egyházak, melyeknek hívei,

kivált a mai szűk napokban

ajkuktól vonják el a falatot,
fizethessék,

egyházukat

valóban

hogy a papot,

fentarthassák.

tanitót

Tegyük

szi-

vünkre kezünket, s valljuk meg, hogy több egyházban
a túlterhelt hivek nem csoda, ha megunják az örökös
zaklatást! Bizony fájó seb ez, mely egyaránt veszélyes
akár érintetlenül évődni hagyjuk, akár hozzányuljuuk,
hogy

meggyógyítsuk!

Tenni

minden

áron

kellene valamit, még pedig nem csak ott, hol

ma-

gok a hivek mozognak

e

azonban
tekintetben,

hanem más

helyen is, hol a baj tudomásra jön ! Hogy mit ? Azt
találják

ki bölcsebbek én nálam,

megkellene

vetni az alapot a

mai

de legalább már
nemzedéknek a

jövendőség számára ?*) Igen sok lelkésznek keserűen
kell tapasztalnia, mily mértékben sülyed a vallásosság
az „enyém" és „tied* kérdése m i a t t ! A papot,
egész héten vesződni kell a hívekkel a
proventus, a r o s t a - a l j a k

kinek

tisztátalan

miatt, talán az indulat

hevében nem egyszer a t e r e m t e t t é k i g

is fakadva,

nem tudom, mily lelki állapottal hallgatja aztán vasárnap
a nép, vagy viszont a pap mily apai szeretettel képes
a hivek lelki üdvét

támogatni ?! Hát a papi földek

adója, az ártéri költségek

fizetése,

hány egyházban

forgatta már fel az az előtti jó rendet s istenes nyugalmat ? Isten a megmondhatója! Prédikáljuk az igazságot,

s

egyszer

csak

díj:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

eljönnek az adóvégrehajtók,

*) Egyházmegyénk egy községében Gáván senki nem fizet papnak, tanítónak, egy rövid évtized alatt nőtt meg az alap, meleg érdeklődéi- és sok sikerrel.
L. Ö.

Hirdetések dija:
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

lefoglalják, elárverezik a kurátornak ingóságait oly
adósságért, melyből ő egy fillérnyivel sem tartozott j
Aztán kurátor uram elmélkedhetik felőle, hogy „ m i c s o d a az i g a z s á g ? "
Ennek nem vagyunk m^
okai, igaz! a felelősség súlya arra esik, ki az egyházi
földeket is adó alá vetette, de annyi igaz, hogy a
vallásosság szent ügye és a belhivatalnokok iszszák
meg keserű levét.
íme ezen okokat gondolom én olyanoknak, melyek ha — hitem szerint — a keresztyénség általános
fejlődését megakadályozni képtelenek is : mindamellett
itt és amott akadályokat gördítenek annak útjába s
helylyel közzel vallásos közönyt s elhidegülést eredményeznek.
Most megkísérlem annak előadását, m i k é n t
l e h e t n e ezen o k o k a t nagyobb
részben
megszüntetni ?
Elsőben is a papnak minden áron arra kell törekedni, hogy tisztelettel párosult szeretet környezze,
(nem mondom; t e k i n t é l y , mert ón e szót valami
ridegnek, és olyannak találom, mely azt látszik kifejezni, hogy a pap valami külön vált magasba emelkedjék hivei felett.) Mi által szerezheti meg pedig
magának e tiszteletteljes szeretetet a lelkész ? Az
által, ha keresztyéni szeretetteljes jellem, tiszta példányszerű élet, igazság, becsületesség, alapos készültség, zavartalan nyugodtság jellemzik minden lépteit
ugy a család körében, mint azon kivül mindenütt.
Kezdjük tehát a családon! Kifejezhetlen szerencse, ha a lelkész igazán papnénak termett nőt
talál magának házastársul, ki őt tökéletesen megérti,
ki, ha netalán a pap természeti gyarlóságból téves
lépést teszen, azt a szeretet lelkével mások, különösen
a hivek előtt elfedezni törekszik! J a j azon papi
családnak és j a j azon egyháznak is, h o l a p a p
o l d a l a m e l l e t t élő nő n e m f e l e s e g í t s é g ,
h a n e m e g é s z e l l e n s é g , ki akár mi véletlenségből,
9

akár rósz szándékból még azon oldalról is feketének

az „ I s t e n b e s z é d é v e l " ! Itt inkább semmit, mint

igyekszik feltüntetni férjét, a mely oldalról igazán fénylik!

roszul! A szószéken a papnak előnyös helyzete van

Uralkodjék a pap

a hívekkel szemben, elmondja a magáét, nem szólhat

családjában folyvást szelid béke,

egyetértés a családfők
a megpróbáltatások

és

ideje

gyermekek között,
elkövetkeznék:

és ha

bele senki; de már az életben, hol szemtől szemben

a férj és

állunk híveinkkel „ a z i g a z s á g m e l l v a s a , a bé-

feleség intézzék el maguk között a kellemetlenségeket,

kesség

hogy ne tudjanak azok felől a cselédek,

p a i z s a , az i d v e s s é g s i s a k j a , s ama

sőt még a

evangéliumának

gyermekek se semmit,

így soha se lesz alkalmok a

fegyver

híveknek azt mondani,

hogy a pap életével

széde",

megcá-

folja tanításait.
Csüngjön a pap
egyháza jóllétén,

továbbá

anyagi,

minden

szellemi

igyekezetével

felvirágoztatásán ?

az ellenkezőket, konkoly hintőket szelid jósággal térítse,

ne terrorismussal

kezelnie,

1

rettentse, )

ha

végezze azt oly tisztakezüséggel

pénzt
és

kell
nyilt-

a papnak

bibliát

legalább

resztül olvasni;
lélektant,

hozzá! A tanácskérők iránt legyen szive teljes apai
Igyekezzék azon, hogy ellenségeivel jót

a

hitnek
lelki

m e l y az I s t e n n e k

csakugyan

Azért

megnem

komolyan

be-

állhatunk!

tanulmányozni

kell

a

minden 3 — 4 év alatt egyszer kede tanulmányozni kell

hogy annak utáuna „ama

az életet, a

gonosznak"

(a

hitetlenségnek, erkölcstelenségnek) „minden tüzét megolthassa. "

sággal, hogy a gyanúnak még árnyéka se fórkőzhessék
szeretettel!

nélkül,

sarui,

Birjon a pap alapos tudománynyal, melyet igyekezzék folytonos munkával

nevelui,

gyarapítani! S

itt egy pár szavam protestáns iskoláinkra is esik. En

tegyen ! Kinevetik érte ? Azt hiszi valaki ?! Azt meg-

ha a felől gondolkodom,

teheti, de titokban megalázkodik az illető, s tapasz-

a kivételnek,

talatból

hogy csak egy lépés van már

kevés tiidományuyal, most érett gondolkodással vissza

s ha kedvező alkalommal ez is sike-

gondolva az iskolai életre, másban nem állapodhatom

mondhatom,

megtéréséhez,
rül:

az

ily

S a u 1 u s o k b ó 1 válnak

a

legbuzgóbb

P á 1-ok.
Hivatalos papi teendőit a legnagyobb örömmel,
kedvvel teljesítse, ne láttassék rajta soha a b é r e s
szolga k e d v e t l e n s é g e , vagy
duzzogása;
különösen szószéki szolgálataihoz mindenkor komolyan
és lelkiismeretesen készüljön! Ha szellemi erejét,
rugékonyságát fogyatkozni érzi, s belátja, hogy már
„fordítani kell egyet a hordón" 2 ) tegye magát változásba, hogy ki ne tanulják hivei, mert azzal együtt
aztán a tisztelet dicsfényét is elvesztette ; szóval mint
Fejes mondja: „legyen a papnak minden ambitiőja a
kathedra!" Beszédeit se ne alantjáró nyelven irja
s eszmék köréből merítse, se tudós nyelvet ne negélyezzen, de mindig a széptani szabályoknak megfelelőleg készitse, város helyen, hogy az izlés nemesbüljön, szóval, hogy a munkák kedvesek, lebilincselők,
érdekesek legyenek; igyekezzék különösen az ifjabb
nemzedék a szónoklat magasabb nemét is elsajátítani
folytonos önképzés és gyakorlat á l t a l !
Gyakorolja a pap kellő erélylyel, de tiílszigor
nélkül, Krisztusi lélekkel a papi gondot, azonban nagy
vigyázattal és óvatossággal ós igazán felfegyverkezve
T

) Vigil úr „ S c u t i c á j á t * tegyük a régiségek közé! L. Ö.
a
) Tréfás kifejezése annak, mikor a pap elölről kezdi predikátióit.
L. Ö.

miért bírunk mi (tisztelet

de bizonynyal

magamat sem véve ki)

meg, mint abban, hogy nem tudták

megkedveltetni

velünk a tudományt.

kenyérért,

Tanultunk

a

mint a hogy tanítottak kevés kivétellel
resetből.

Azok

felett a megragadó

kenyérkeclassicus-ok

felett csak olyan könnyedén mentünk át, hogy kénytelenek vagyunk most az élet egyébb gondjai mellett
küzdeni az örök szép eszmékért, melyeket magukban
hordanak !
Nagyon könnyen megszámlálhatnám azokat, kik
hivatásból tanítottak, de ezeknek ma is érzem leiköknek melegét, vezérlő szellemök hatását; a többi tanított pontosan, de nem hévvel, nem ugy, hogy le tudja
kötni, megnyerni

a

figyelmet;

sokan azzal a kevéssel,

ezért elégesznek meg

mit az iskolában jól roszul

megtanultak! Hogy tudós papokat nyerjünk, minden
lehető erővel oda

kellene hatni, hogy már az isko-

lában megkedveljék a növendékek a tudományt

any-

nyira, hogy a tudományszomj ne hagyná el a papot
egész életén keresztül. Különösen tévesztett dolognak
tűnik fel előttem, ha a tanár

akár

akár tudományos

olyan szólamokkal él,

fitogtatásból

meggyőződésből

melyeket az ifjúság el nem hordozhat! Volt egy tanárom, ki különben azok közé tartozott, kik akartak
is

tudtak

is tudományszomjat költeni,

ez a tanár

egy óra végeztével így szólott hozzánk: „Uraim holnap Istent teremtek

önöknek!"

Sokan fáztunk még

P R O T E S T Á N S E Ö Y H Á Z I ÉS I S K O L A I
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akkor ettől a szótól,

s vá'tuk az eget ostromló Ti-

általános

LAP.
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buzgóság a nép erkölcsi

t a n - t ; jött, beszélt magasztosai! azoknak, kik szerettek

neki hozza

figyelni, combinálni, de a nagy rész azután is nevetve

néhány intelligens

tisztulása által ő

meg első helyen kamatját.*)
embert

(vajha mivelt

Csak egy
nőket is!)

emlegette: „Mi az Isten, ha azt az ember kényekónt

nyerhetnénk meg é r t e k e z l e t ü n k

teremtheti?" stb. 3 )

megkezdhetnők „a v a s á r n a p

Tudományban előhaladt kornnk megadja a tisztelet babérját a papnak is, ha igazán tudós, de a tudomány nélkülit még a köznép sem becsüli! Korunk
még nagy részben a születésnek, minden tekintetben
a vagyonnak, nem csekély mértékben a tudománynak
hozza meg a tisztelet adóját: mi sem magas születéssel,
sem gazdagsággal nem dicsekedhetünk, igyekezzünk
tehát tudományosak lenni, igy emelhetjük egyházunk,
vallásunk tekintélyét.

féle egyesületek létrehozását is, melynek létesítésétől

Hát a világiak nagy részének
pusztitását

miként

lehetne

vallás-

megakadá-

lyozni??
E tekintetben kellő tekintélyre óhajtanám juttatni
a p a p i é r t e k e z l e t e k e t , s lehetőleg bevonni a
világiakat is, értvén a müveit osztályt, hadd látnák,
hadd értenék : mit akarunk mi ? ! . . . Hadd látnák,
hogy nekünk a tudomány szerény mivelése mellett
fő célunk kölcsönös egymásra hatás által egymást tanítani, a tiszta igaz vallásosságot mivelni, mely a
társadalmi élet és jó rend alapja! . . . Lehet-e oly
intelligens ember, ki át ne látná, hogy egy vallásos,
jó erkölcsű néppel sokkal jobban lehet boldogulni,
mint egy erkölcstelen, vallástalan s különböző bűnök
által elbutított tömeggel! Hadd értenék meg, hogy
nekünk protestáns papoknak érdekei egyek minden
valódi, baladni szerető intelligens protestáns emberéével.
Bevonva e képen az intelligentiát ország szerte,
lehetetlen, hogy a vallásos-közöny jég-kérge ne engedne. Az embernek természetében áll, hogy mindig
előre tekintsen, azért nincsenek hátrafelé szemei, mint
egy jeles iró megjegyzi. A köznép az urakra tekint*
a példákból t a n u l ! Ha urainkat rá tudjuk venni a
templomba járásra, akkor köznépünk is járni fog, s
nem lesznek üres templomok; minden mástól el tekintve egy urnák maga iránti kötelessége templomba
járni, még akkor is, ha talán kevesebb tudománynyal
biró papjától ott mit sem tanulna, mert ez által a
vele együtt é:ő népet vallásosságra buzdítja, s az
8

) Prot. iskoláink tudós tanárai ne nehezteljék ez igénytelen
szavakat! a gyakorlat ajka szólal itt meg azokhoz, kik idoszerint
kezökben tartják a hazai prot. tudományosság és vallásosság szálait.
L. Ö.

ügyének, azonnal

megszentelésef-

én szebb vallásos kort várok.
Az intelligentiának azon részét illetőleg pedig,
mely szereti vallását, de leválasztva róla ama régi
öltönyt, mely megavult, s mely a fris, örök üde eszmét takarja, szereti vallását ugy a mint azt a tudomány jelen állásával összeegyeztetni lehet, őrizkedni
kell minden értelmetlen vastag orthodoxiától! H a a
tudományébresztő szellem feszíteni kezdi a vallás
vitorláit is, azon csak örülnünk lehet! A tudomány
valláshoz, Istenhez vezet! Kell, hogy édes testvére
legyen a vallásnak! Igen, egy célra törekvő két testvér
ez, mind kettő az emberi tökéletesedés és boldogság
nagy céljának szolgálatában áll. Botorság volna siránkoznunk a pillangó felett, mely kirágva sötét börtönét, a nap arany sugaraiban tündérkedik! Ha azonban
valaki ahoz a párthoz tartozik, mely előtt a látszat
a külső, az alak becsesebb a lényegnél a bensőnél, a
tartalomnál: tegye meg intelligens hallgatói kedvéért,
hogy válaszszon a szószéken inkább erkölcsi eszméket
beszéde alapjául, hiszen ugy is szabad tér áll nyitva
előttünk; erősen vigyázva mind a mellett arra, hogy
beszéde vallásos zamatú, kenetteljes legyen, idomítsa
át a liturgiákat úgy, hogy azokban sem a köznép,
sem a müveit osztály meg ne botránkozzék!
Rendkívüli jelentőségűnek tartom a fentebbieket,
mert fájdalommal kell tapasztalnunk, hogy az intelligentiának nagy részét kezdjük elveszteni, s már
talán valóban el is vesztettük, s ha vissza nem hozzuk
őket, ma holnap a köznép is utánna megy, akkor aztán
csakugyan bezárhatjuk a templomot! Azért kövessünk
el mindent, hogy uraink tekintélyével párosítva a
magunk buzgalmát, jó akaratát, emeljük a vallást,
emeljük a népnevelést józan vallásos irányban ! Bizonyos elavult szent történeti események kerülésével fő
súlyt fektetve a Krisztus példázaataira, az után
*) Megemlékezem itt azon nevezetes eszmecseréről, mely e tárgy
felett félig tréfás, félig komoly szinben kifejlett! Egyik örömét fejezte
ki a felett, ha az intelligentia kevésbé látogatja a templomot, tanitoi
önérzettel telvén el a felett, hogy ó'ket kinevelte, szabad lábra állította,
s ebben nem talál semmi szomorkodni valót. De készen lett rá azonnal a felelet: Ha ó'k (az intelligentia) annyira tudósok, akkor nem
azért kötelességök templomba járni, hogy tanuljanak, hanem hogy tanítsák, ellenőrizzék stb. magát az ige hirdetőt, stb.
L. Ö.

különösen honi

prot. egyházunk

történetére,

melyet

Nem

hiszek

oly

protestáns

papot,

ki örömmel

ne

ha népünk ismerne, hiszem több kegyelettel viseltet-

fogna kezet egy oly vállalat létesítése mellett,

nék, őseink

igazán vallásos irányú, mely lassan ovatosan akarja meg-

vére által

szerzett

eme

szent örökség,

nyesegetni a vadhajtásokat, a babonát, tudatlanságot,

evangeliumi egyházunk iránt.
Arra van mulhatlan szükség, hogy
ságot

mely

a

hitbuzgó-

ú j r a feléleszszük! S lehet-e ezt tennünk ? Én

s így lassan, de biztosan akarja elébb vinni a felvilágosodás szent ügyét.
í m e mint Isten tudnom adta, érzem, hogy felü-

hiszem, sőt tapasztaltam, hogy lehet! csak megkap6-szor meg-

letesen és talán sok fontost mellőzve, ezekben feleltem

kapjuk egy évben. Készüljünk hozzá az ily alkalmak-

meg a kitűzött kérdésre; annyit hiszem, hogy elértem

hoz minden erőnkkel, egyesitve beszédünkben hitünk,

vele,

meggyőződésünk

szolgálhat?

hassuk a közönséget,

ezt pedig 5-ször

melegségét,

művészetünk összeségét,

tudományunk

szónoki

és nem fog az siker nélkül

hogy

eszmecserének

jelen

dolgozatom

Becses figyelmöket s türelmöket megkö-

szönve, ama szavakkal zárom be hosszúra nyúlt fel-

maradni! Ily komoly és lelkiismeretes munkánk után

olvasásomat:

boldog önérzettel

igaz vallásosság, józan felvilágosodás,

mely eddig

fogjuk tapasztalni,

hogy a vallás,

nagy részben csak külsőség vala, életté,

meleg bensőséggé
Hogy

a

változik.*)

világi

hatását ellensúlyozhassuk:

tenni

s létesítsünk

népszerű olcsó vallásos hírlapot! . .

Fel a kiben tehetség van!

Dolgozzunk,

munkálkod-

j u n k ! Vallásos irányú elbeszéléseket adjunk a nép kezébe ; ez által nemesitjük szivét, neveljük vallásosságát!
Csak kellő erély és Összetartás a nemes cél érdekében
megszülethetik,

minden

pap szerezhet

egyházában egyreoaásra legalább 4 — 5 előfizetőt,

ez

m á r csak a mi egyházmegyénkben 4 — 5 0 0 előfizetőt
teszen, hát az ország többi pontjain !

Ezen kiadvá-

nyokban világosan népszerűen megtámadhatunk minden
vallás-ellenes

irányt.

A

nem annyira

a népnek,

ma

fenálló

egyházi lapok

mint a tudósoknak

szánva, mi ha a népért vallásért

vannak

élünk: dolgozzunk

a népnek, vallásnak.
Csak

egyetértés ós kellő erély és a siker nem

maradhat el! Legyünk mi az indítványozók.**) Nem
hiszem,

hogy a testvér hasoncélú egyesületek

gen ne karolnák fel ez ügyet,

mele-

mely körülbelől élet-

kérdéssé vált már. Ez ügy olyan, hol se modernismus
se orthodoxismus nem tehet ellenvetést! A vallásosság ébresztésénél

ÖDÖN.

igyekezzünk a papi érte-

m a g u n k a t a honi papi értekezletekkel,

és a vállalat

a szeretet és

békesség lelke közöttünk! Amen.

erkölcs-mételyező

kezleteket anyagilag is emelni, összeköttetésbe
alkalmas helyen

„Éljen az életteljes keresztyénség, az

LUKÁCS

irodalomnak

alapul

némuljon

el

minden torzsalkodás!

*) Itt Parker eszméi nyomán egy beszéd-minta volt felolvasva
arra nézve, miként lehet sikeresen hitet ébreszteni, ezt azonban terki.
mélés tekintetéből ez úttal nem közlöm, annyival inkább, mivel beszédgyűjteményem valamelyik kötetében, ha az Úr akarandja, napvilágot látand.
L. Ö.
**) Egyletünk az indítványt magáévá tevén e felolvasás közlése
által teszi a testvér egyletek elé! Gondolkozzanak t. tiszttársak ez
indítvány felett, s ha életre valónak, hasznosnak találják, vállat vállhoz vetve haladjunk a cél felé.
L. Ó.

Tisztázzuk a kereszt-szülők többsége
kérdését.
Szabó József dr. palkonyai lelkész azon kérdést
vetette fel e lapok egyik mult évi számában : „A keresztelésnél szerepelhetnek-é kereszt-szülők egy párnál
többen, s ha igen: Mindannyian egyenranguak-e, vagy
csak az első helyen bejegyzettek a valódi keresztszülők ?"
Két felelet jelent meg e kérdésre. Egyik a szerkesztőség igenlő felelete, mely a kérdéshez közvetlen
esatoltatott. A másik Csoó Zsigmond h. lelkész tagadó
felelete, mely a mult évi 50 dik számban látott napvilágot.
A szerkesztőség igenlő feleletét a kereszt-szülőknek
azon kötelezettségére alapítja, mely szerint ők az egyház
törvényei szerint szükség esetében tartoznak a kisdednek
az illető felekezet hitelvei szerint való vallásos neveltetéséről gondoskodni. Helyes az alap is, a következtetés is.
Az egyház megkívánta a kereszt-szülőktől ezen kötelezettség elvállalásának nyilvános kijelentését a keresztelés
alkalmával. Ezt régi hosszas gyakorlat és a korábban
megjelent Agendák s Révésznek 1853-ben kiadott „Egyház szertartási Beszédei" bizonyítják. Ebből a dolog természete szerint tehát önként következik, hogy mindazok
egyenrangú kereszt-szülők, kik e kötelezettséget magukra
vállalják. A kik tehát a kereszt-szülői tisztre felkérettek
és azt Írásbeli vagy élőszóvali kijelentés által magokra
vállalták, mindnyájan egyenrangú kereszt-szülők; — mert
egyenlő a kötelezettség is, mit magokra vállaltak.
Ezen állitásnak igazságát meg nem erőtlenitheti az,
hogy a kereszt-szülők tanukként is szerepelnek Mert
valamint p. egy adóslevélen a két első nélkülözhetetlen
tanú meg nem erőtleniti a netalán több alájegyzett tanuk
crizonyságtételét, vagy egy végrendeletnél a két elsőé a

többi háromét: ugy nem erőtleniti meg itt sem a két
elsőé az utánok következőkét. Bármelyik szempontból
vegyük is tehát a kérdést vizsgálat alá, nem lehetséges
más felelet, mint: I g e n i s s z e r e p e l h e t n e k t ö b b e n . De mennyien ? Erre is lehet felelni könnyen. Ha
csupán tanuknak tekinthetnők a kereszt-szülőket, ugy azt
kellene mondanunk, hogy mindazok kereszt-szülők, kik
a keresztelési actusnál jelen voltak. De nem tekinthetjük
őket csupán egyszerű tanuknak. A szerkesztőség által
jelzett kelléket nem lehet figyelmen kivül hagyni a kereszt-szülők fogalmának meghatározásánál. És ezen alapon áll a fentebb kifejtett nézet.
Igaz, hogy ujabb időben számosan a lelkészek közül nem intéznek többé a kereszt-szülokhez kérdést a
kisded vallásos neveltetését illetőleg; — igaz, hogy Fördős agendájából is ki van ez hagyva. Ez azonban egyedül csak azért történt és történik, hogy azzal a szószegők
száma Isten előtt ne szaporittassék, nem pedig azért»
hogy a kereszt-szülők a jelzett kötelezettség alól főimen
tetnének. Lelkiismeretes kereszt-szülőt eléggé köt a szü"
löknek adott szó, azaz a kereszt-szülői tiszt elfogadása.
— a lelkiismeretlent az sem köti, ha erre nézve a lel
kész előtt hivatalosan nyilatkozik.
Ezzel részemről kimeritettnek és befejezettnek tekinteném a kérdést. Azonban lehetetlen, hogy Csoó Zsig"
mond úr feleletére is ne szóljak valamit.
Csoó Zsigmond urnák felelete tagadó. O egy logikai zárlattal kezdi, mely a logika törvényei előtt meg
nem állhat. Az apa- és anyától vévén egy tulajdonságot, az*
átruházza az apa és anya cimén a keresztapára és keresztanyára is, de helytelenül. A zárlat Ítéletekre bontva
igy hangzik : 1-ső Ítélet. Az apa és anya fogalma kizárja a többséget. 2-dik itélet. A keresztapa és keresztanya is csak apa és anya, tehát Zártétel: A keresztapa
éB anya fogalma is kizárja a többséget. Itt általános fogalom volna a szülők fogalma, mely itt n e m = g é n u s-

T
S z e l l ő z t e t é s e a tiszántúli

ref.

egyházkerület

Énekeskönyv tárgyában kinevezett

küldöttség

Csoó Zsigmond úr a szokásra is hivatkozik : No itt
ugyan eltalálta. Hiszen ki ne ismerné magyar népünk
azon szokását, miszerint a komaságot oly széles körben
kiterjeszti ; komának nevezi bizony nem csak azokat,
kik • mulatságnál jelen voltak és az anyakönyvbe l-^ő
2 dik vagy 3 dik stb. helyen jegyeztettek, hanem még ezek
testvéreit is, a kik be sem Írattak még utolsó helyen sem.
És • gyermekek idővel bizony nem csupán az első
helyen jegyzetteket nevezik kereszt szülőiknek, hanem
a többit is. Sőt ezt a szellemi rokonságot — ha szabad
igy szólanom — átviszik a kereszt szülők majdan a vőre
és menyre is. Igy lett nekem is nősülésem után egy olyan
keresztapám, ki az én szüleimet soha sem ismerte, sem
kereszteltetésemről semmit nem tudott.
Nunc venio ad fortissimum. Tekintélyes lelkészek
az anyakönyvi kivonatokba a kereszt szülők rovatából
csak az első helyen jegyzetteket vezetik be. Ez leginkább
onnan van, mert a törvény, mely az anyakönyvi másolatoknak a megyére való benyújtását annak idején elrendelte, nem kíván többet, valamint azon hivatalos
helyeken, hova a keresztlevél benyújtatni szokott, ennyivel
megelégesznek. — Ennyit kivántam rövid válaszul, és a
kérdés tisztázására.
ZAKARIÁS.

X3 C
által

az

jelenté-

s é n e k , p á r h u z a m o s a n é n e k e i n k r e t e t t rövid jellemzések
é s észrevételekkel.
(Folytatás.*)

A XCI. Zs. dallama egy oldalú, hatástalan, s kissé
darabos jellemű némely versei módosítással alkalmazhatók.
Az 5. v. kezdete czélszerübben volna igy: „ Egyedül a
nagy Istenben. "Igy önállólag is használható. Kihagyható.
XCII. Zs. dallama alaktalan, s hatás ftélküli szöLásd lapunk folyó évi 2. számát.

ként szerepelne. De Csoó Zsigmond úr nem a genus tulajdonságát rnházza egy fajra, hanem csak egyik faj tulajdonságát a másik fajra. Ez pedig csak akkor lehet igaz, ha
esetlegesen azon tulajdonságban is találkoznak. Példa
világosit. Lássuk! Az apa és anya fogalma kizárja a
többséget. Az öreg apa és öreg anya is csak apa és anya,
tehát zártétel : Az öreg apa és öreg anya fogalma is . .
ez nem zárja ki a többséget. Az én kis fiamnak is van
két élő öreg anyja és egy szép anyja. A megholtakról és
mostoha apákról, anyákról nem is szükség szólani. Sapienti pauca.

vege kevés használatra, ezért mellőzendő, miként a
XCUI. XCIV. Zs. is.
XCV. Zs. tökéletlen szerkezetű ének, a dallam
némely tételei pl. az 1. v. a szöveg belértelmével teljes
ellentétet képez, mellőzendő.
XCVI. Zs. dallama hatástalan, alaktalan, nehézkes
jellemű, szövege más alakítással emelné a dallamot.
XCVI1. XCVIII. Zs. kihagyandó.
XCIX. dallama erős rithmusú, ez ugyan énekeskönyvünkben nem a valódi, legjobban van a Les Psaumes
stb. czimü Valenceban 1565-ben megjelent zsoltárkönyvben ; sajnos, hogy más szöveg nincs reá alkalmazva,
saját magáé, mint templomi ének nem használható.
C. és Cl. Zs. kihagyandó.

CII. Zs. erőtelen, s hatástalan dallamu, kihagyható.
CIII, Zs. dallama egyöntetű, nem teljes hatású,
szövege módosítva megtartható.
CIV. Zs. komoly jellemű ének, szövege emelkedettebb irálylyal növelné értékét.
CV. Zs. élénk menetű dallama van, irály változtatással használható.
CVI. CVII CVIII. C1X. CX. általában kihagyandók.
CXI. Zs. változtatással meghagyható.
CXII. CXIII. CXIV. CXV. mellőzendő.
CXVI Zs. gyülekezeti éneknek teljes áttétellel leend
alkalmas.
C X V I I . Zs. kihagyható.
CXVIII. Zs. voltaképen csak az 1. 7. és 14. v.
használható alakítással.
CXIX. Zs. szerény, határozott, kedves jellemű ének,
túlterjedő szövegében az alapeszme s gondolatmenet
majd mindenütt ugyan az, nehéz meghatározni, hogy
főéneknek mikor volna alkalmazható, alkalmi éneknek
azonban kitűnőbb versei némi módosítással megtarthatók
CXX. CXXI. Zs. nélkülözhető.
CXXII. Zs. a küldöttség által tett változtatás miatt
az 1. v.-ben nincs összefüggés az egymásra következő
sorokban, gyakori ismétlések miatt egy oldalú élénksége
mellett csekély hatású. A 3. v. változtatással alkalmi karéneknek megtartható s vele a dallam is.
CXXIII. CXXIV. Zs. feleslegesek.
CXXV. Zs. szelid, szerény jellemű, változtatással
alkalmi énekül megtartható.
CXXVI. CXXVIl. CXXVIII. CXXIX. Zs.
nem gyülekezeti éneknek valók, kihagyhatok.

mivel

CXXX. Zs. a küldöttség módosítása a 2. v. csekély
jelentőségű, sokkal több módosítást igényel; mert pl.
feltenni az Istenről azt, hogy „ c s a k a z é r t e n g e d e l m e s " hogy minden dicsérje őt, nagyon gyarló felfogás. Miután dallama nem nagy hatású, egy oldalú, s
csak is bűnbánati heteken használtathatik, teljes módo
sitással szükségből maradhat.
CXXXI. CXXXII. CXXXIII. Zs nélkülözhető.
CXXXIV. Zs. szövege csekély terjedtségü levén,
bár dallama szelid jellegű, nem nagy hatású, módosítással
alkalmi éneknek megtartható.
CXXXV. Zs. dallama merész bátor, erőteljes jellemű,
minden komolyság nélkül. A küldöttség a „Sión" „Jeruzsálem" helyneveket a 12. v.-ben meghagyta, holott
azt célszerűbb leendett volna igy alakítani :
s Kik az Istent félitek
Szent nevét dicsérjétek.
Ót szivből imádjátok
S hiven magasztaljátok.
A szent gyülekezetben,
Mint neki szentelt helyen®

Természetes, hogy a revideált énekeskönyvben ily nemű
módosítás sok lett volna! Aránylag nem több, mint a
mi az LI. zs. 1. v.-ben látható.

CXXXVI. CXXXVII. kihagyható ; az utóbbi dallama, melyből honfiúi bánat tükrözi ki magát a 218.
dics. vagy más szöveggel föntartható ; vagy az eredeti
szöveg travestáltassék.
CXXXIX. Zs. szövege teljes átalakítással használható, dallamáról a XXX zs. alatt volt szó. A 3. v. 3.
sora helyett talán jobb volna ez: „Ha megvizsgálom
ezeket' a 4. 5. 6. v. mind módosítandók.
CXL. Zs. dallama szerény, bizalom s ragaszkodás
jellegével bir, csak a két zárvers, s ezzel a dallam is
tartható; az 1. 4. 6. 7. v. miért hagyta meg a küldöttség, s épen gyülekezeti éneknek,— nem érthető : dallamára más szöveg is lévén, megtartható.
CXJUI. ZS. vonzó, alázatos jellemű dallama van,
más irálylyal szokásos szövegei meghagyhatok.
CXLII. Zs. nélkülözhető.
CXLIII. Zs. dallama a lelki szenvedés s belküzdelem
állapotát fejezi ki, szövegében sok héber felfogású tétel
van, módosítással, mint bűnbánati ének megtartható.
CXLIV. Zs. dallama a XVIII. Zs.-val ugyanazonos
levén, egy jellegűek : a 2. v. módosítással temetési énekül
felvehető
CXLV. Zs. dallama változó, majd szelid, majd
darabos, néhol következetlen kifejezésekkel, egyik tétele
a mi hatást szül, azt a másik lerontja, nehézkes, mélység
s bel erő nélkülj, hideg és merev. A dallam szokatlan
voltánál fogva kevesek által használtatik, ^ennél fogva
mellőzhető.
CXLVI. Zs. enyelgő, hatás nélküli dallama van,
szövege sem kiváló szépségű, kihagyható.
CXLVII. Zs. kevés vonzó erővel bir a dallama,
néme y szövegei módosítással alkalmazhatók volnának,
mellőzhető.
CXLVIII. Zs. dallama határozatlan, szövege más
irálylyal érne valamit.
CXLIX. Zs. kihagyandó.
CL. Zs. határozott s komoly, hatásos ének, sok
helyen elferdítve éneklik, átváltoztatással zárénekül alkalmazható.
Lássuk már a küldöttség II. jelentését is.
Miután a dicséretekre vonatkozó nézeteimet már
közöltem, itt csak némely észrevételt mutatok föl, s átalában a revideált énekeskönyvre.
5. Dics. e sora helyett: Bő zsírral ékesítsed" „Áldással ékesítsed"
5. Dics. e sora helyett: „Sionnak királya" „Egeknek
királya"
8. Teljesen mással pótolandó.
12. Dics. Szintén kihagyandó.
A 9. 10. 11. 13. 14. 15 vétessenek egy cim alá,
miután egy célúak és tartalmúak. A 16. 17. dics. feles
legesek.
18. Dics. második verse hagyassék ki.
19. Dics. 4. v. „Pompás" helyett inkább „dic»őbb"
tétessék.
25. 26. Dics. kihagyandók.

115. Dics. 5. v. Zárversnek így módositassék :
„Uram, a kik megjobbulnak."
116. Dics. Záradékul így célszerűbb a

32. Dics. Az versben tett változtatás nem czélszerű.
A 3. 4. 5. 6. sorát így jobb volna módosítani :
Hogy midőn értünk epedett
Szent Fiad halált szenvedett,
Ot a koporsóból kihoztad
S dicsőséggel feltámasztottad :
2. Sőt még e földről az égre stb.

igy módosítva, e kitétel: ;,Őtet nem csak feltámasztottad"
elesnék, s azon ellentét, mely a 34. Zs. 2. v. 6. sorában
olvasható, t. i. .,De fel is támadt maga hatalmával" teljesen megszűnnék. Egyébiránt az egész ének kihagyható,
anélkül is van ez alkalomra elég.
35. 36. Dics. kihagyhatok, mivel egy napos ünnepre
elég 5 ének, annál inkább, mert a Virágvasárnapra alig
van 2 ének.
•
42. Dics. Nélkülözhető. 48. Dics. a „minden" szó
régibb kiadásokban látható.
49. Dics. Tökéletlen szerkezete miatt kihagyható.
54. Dics. Maradjon ki a 3. verse.
61. Dics. 1. v. 3. sor, „Szűztől született" — helyett „ma megszületett" kifejezés illőbb. — 63. 64. Dics.
ki hagyhatók.
65. Dics. 4. v. 1. sor helyett talán ez elfogadhatóbb tétel volna „Vettél magadra érettünk testet/'
67. Dics. az 1. 2. 3. 9. 15. 16. vers, elegendő, a
többi felesleges.
68. Dics. Egyátalában nem gyülekezeti ének, inkább költői viszkctegség, kihagyható.
69. Dics. A módosítás czélszerűbb volna igy: 7*
v. „Mi uram ily erős hittel" zárversben, a „tehát" soha
sem használandó, ha csak több vers nincs megelőzőleg.
73. 76. Dics. Gyülekezeti énektíek igen rövid,
kihagyható.
75. Dics. 2. v. kezdő sora igy jobb : „lm megjelentünk örök ur Isten."
81. Dics. 3. v. 2. sor igy módositassék : „Mert
anyától születtem."
82. Dics. 2. v. 2. sorban ezen tétel: „Hogy tégedet" stb. igy módosítható : „Hogy az én jóltevő Istenemet."
83. Dics. E szöveg a XXVII. Zs. dallamára irolt,
— de én a már e dallamra tett jellemzés után célszerűbbnek látnám a leendő uj énekes könyvben a XXXII.
Zs. dallamára tévey mi csekély módosítással eszközölhető.
98. Dics. karácsonyi, 99. 100. D. nagy héti, 101.
D. húsvéti, 102. D. áldozói, 104. D. pünkösdi énekeknek is használhatók.
105. Dics. ha a 6. v. kihagyatik, akkor az 5. v.
első sora, közversnek nem alkalmas, az „És" miatt, így
talán jobb volna: „Uram, mi bűnnel" stb.
107. Dics. 5. és. 6. v. csak ily módosítással hasz
nálhatók zárversül:
5. v. ^Uram, hitünkkel csak tehozzád* stb.
6. v. s Tudjuk, hogy gyarlók vagyunk*

108. Dics. Bűnbánó heti éneknek alkalmas.
112. 113. 114. Urvacsorakor is használható.

6. v. ,Tudjuk, hogy a kik járnak.®
7. ,Egyedül reménységünk*

118. Dics. a 3. v. czélszerűbb volna így:
, Sokan tisztelik a szent képeket
S azok imádása van kedvekben,
De a mi szivünk nem türi ezeket
És nem bizik gyarló emberekben,
Csak te benned egyedül Istenünk
Ki megtartónk vagy nekünk és mindenünk.*

119. Dics. 2. v. 1. sor helyett: „Figyelünk * mi
indulatinkra."
j
f

122. Dics. 3. v. „Oltárodnál" helyett .Templomodban."
125. Dics. 1, 2. vers teljesen mással váltandó föl.
A 4. v. szebben venné ki magát igy:
SA ki megrontja ezt a hűséget
Az ne várjon egykor idvességet*

az eredeti szöveg igen héberes kifej ezésü.

j

j
j
;

|
j
.
;
1

129 Dics. Zárverse nincs. A 4. a 3-kal lévén összefüggésben, tehát egymagában helyesen nem használható
134. Dics. A 4. vers igy leend zárversé alakitható :
„Oh Uram, képed lelkünkben."
136. Dics. Bűnbánó heti éneknek is alkalmas.
138. és 153. Dics. Tökéletleü dallamuk miatt mellőzhetők.
139. Dics. Nem gyülekezeti, hanem magán éneknek való.
140. Dics. Szöveg módosítással s rövidítéssel használható.
141. Dics. 4. v. 1. s. így jobb: „A szenvedőket
és a betegeket."
144. 145. Dics. kihagyandó.
149. Dics. Szövegénél fogva hasonlít a „napimádok
énekéhez."
150. Dics. Mintául,szolgálhat a népénekek szerzőinek,
de itt is némi változtatás volna szükséges.
154. Dics. Közhasználatra elég az 1. 7. 10. 11. v*
az utóbbi így módositassék:
Viraszsz fel minket Uram békességben,
Rendes munkáinkra jó egésségben.* stb.

162. Dics. a 2. 4. 5. 6. versei kihagyhatók.
j

163. Dics. 6. v. végsora így jobb: „Kárhozatra
ne vigyen."
172. Dics. Jézus élet történetének rövid előadiBa
— felesleges.
173. Dics. a 2. 3. 4. 8. 9. v. mind kihagyhatók
178. Dics. Azon célnak, mely végett Íratott, nem
felel meg teljesen, tudjuk a tapasztalásból, hogy a délesti istentiszteleten megjelenők közt sokkal többen szoktak lenni, kik délelőtt nem vettek részt a szent vendég-

ségben ; miként énekelhetik azok e Dics. 1. 2. 6. 8 verseit? 189. és 190. Dics. 1. v. ezen tétel: „Óh te én lelkem" hagyassék meg, ha „te óh én lelkem" fölvétetik is,
a nép az előbbit fogja mondani; az ily lényegtelen módosítás nem sokat ér.
IVÁNKA S Á M U E L .
[Vége következik.]

B E L F Ö L D.
A békés-bánáti egyházmegye jegyzökönyve
Egyházmegyei jegyzőkönyveinknek behatóbb ismertetése, soha sem lehet érdektelen és feleslegei. Prot.
közönségünk előtt ily módon mutathatjuk fel a legbiztosabban az e.-megyék szellemi s anyagi előhaladását,
vagy hátraesését, csak igy láthatjuk meg, hogy ez vagy
amaz egyh. megyében miképen haladnak előre, minő
üdvös és célszerű intézkedéseket léptettek életbe a valláserkölcsi élet, az egyházak virágoztatása, és a rend
érdekében.
Ily szempontból indulván ki, vegyük elő a békésbánáti legnagyobb ref. e.-megye m. év junius 21. s több
napjain Hódmezővásárhelyen tartott e.-m. gyűlésének
11 Va i v r e terjedő, s nem rég megjelent j.-könyvét. Mit
találunk benne ?
A közgyűlés n. t. Hajnal Ábel esperes, s gf. Lónyay
Menyhért s.-gondnok ur távollétében t. Kovács Ferenc
tanácsbiró urak kettős elnöklete alatt tartatott, a jegyző tollakat Tatár János e -m. aljegyző s Szabó János s Szeremley Sámuel e gyűlési-e helyettesitett lelkész urak vezették.
A jegyző-könyv kezdetén az esperesi s s.-gondnoki
lemondások foglaltatnak, melyek annak idejében e lapokban
bőven közölve voltak. Azután az esperesi jelentésben az
1876-ki Can. vizsgálatról felemlíti esperes úr, hogy „bár
mai napság erősen hangsúlyoztatik is némelyek által,
bizonyos ferdeségek visszaélések gyakorlatba hozása miatt a Can.vizsgálat, mint magát túl élt intézmény megszüntetése, én mind azon által szerzett tapasztalataim
alapján nem kételkedem annak fentartását felemelt fővel
hirdetni."
Egyébbként az e.-megyei gyűlést a can. vizsgálat
j.-k. alapján következők felől értesiti:
1. Ref. egyh. községeinkben semmi komolyabb figyelmet érdemlő jelenségek nem mutatkoztak. Az a
külföldi növény, érti ezen esperes úr a sz evangeliom ama
hitigazságainak, melyeket a korlátolt elme átérteni nem
képes, a ker. vallásbóli kiküszöböltetését, — a kertészkedők minden hű ápolása, meggyökereztetni törekvő
buzgalma mellett is, nem csak meg nem honosíttathatott,
sőt a rajongó eszme itt ott mutatkozó hajtásai is megérdemelt rendeltetésűk t. i. a hervadás és enyészet karjaiba
dőlni indultak. * E.-megyénknek minden egyh. községében
s iskoláiban a sz. biblia és a symbolikus könyvek alapján
ma is az a Jézus hirdettetik, a ki született, meghalt,
teltámadt, menybe ment, és a ki eljön Ítélni eleveneket

és holtakat és kell is — azt mondja a jelentés — hirdettetnie, mind az időknek végéig. A 2-ik p. az anyakönyveknek hiven vezetését jelenti.
A 3-ik p. az elemi oktatás- s nevelésről tesz jelentést
és pedig örvendetes jelentést a menyiben az egyh. ker.
tanterv a helyi viszonyokhoz mérten, mindenütt életbe
léptettetett, továbbá hogy elemi iskoláink soha sem voltak
oly népesek, mint a mostani canonika vizsgálat alkalmával; majd a jelentés végén 13 kitűnő tanitó neve említetik fel.
A 4-dik pont már halványabb, mert miot a jelentés
mondja, ha nem hiányzik is az egyházak elöljáróiban a
buzgalom, de hiányzik az eszköz, vagyis az egyházi adónak be nem szolgáltatása, mely miatt az egyházi épületek
tatarozása, vagy ujak emelése nagyban hátráltatik.
Az 5-dik pont elősorolja, mely egyházakban épültek
uj templomok és iskolák.
A 6-dik pont a goudnoki számadásokra nézve jelenti, hogy ez úttal nem terjeszthet esperes úr oly megnyugtató jelentést elő, mint eddig, és pedig azért mert
az egyházi évet több egyházakban megváltoztatták, a
polgári évet fogadván el, mit esperes úr helyesnek s indokoltnak talál És ez így is van jól.
Jegyzés : a batonyai egyház már 1865 ben kimondotta s elfogadta ezt, alkalmazta is a can. visitációkor,
a mikor egy esperes úr volt az, ki a helyett hogy azt
helyeselte volna, úgy beszélt arról, hogy az elöljárók
ismét viszsza mennek a régire, csak a következő évben tértek vissza ismét, belátván annak könnyebb egyszerűbb voltát.
A 18-ik számmal kezdődik a can. vizsgálat j.-könyveinek előterjesztése, és pedig előbb a bánáti oldalon levő
egyházaké: melyből következőket emelhetjük k i : a lieblingi egyház az enyészet szélére jutott, ez egyház tulajdonát képezett papilak s 1 telek föld, ugy a tanitó-é is
eladatni határoztatott, s 6500 frtban a vevővel szerződés
is köttetett. A temesvári e. prot. egyházról jelentetik :
hogy az a legjobban rendezett s legkörültekintőbb s legbuzgóbb lelkész- s presbyterekkel biró egyházak egyike,
azt azonban sajnálattal emliti fel a ean. visitáció, hogy
oly ref. s.-lelkészt, ki a német nyelvet is birja, találni
nem sikerült, igy ezen állomás ma is betöltetlen.
A 30-ik sz. a. a békési oldalon tartott can. visitátio
j.-könyve terjesztetik elő, és pedig kezdi Békésen, mely
egyházróli jelentésből kiemelésre méltó:
a) Az egyházi elöljáróság indíttatva egy felől, hogy
felekezeti iskoláit megtartani kivánja, hogy uj iskola
építésének szükségessége előbb-utóbb be fog következni,
másfelül az 1868. évi 38. t. c. 47. §. rendeletét szem
előtt tartva két tanyai iskoláját, s évtizedekkel az
előtt létrejött kisdedóvódáját Békés városának, minden
beruházásokkal, ingatlanok- s alapítványokkal 4600 frért
átadta, mely eladást az e.-m. gyűlés is helybehagyott,
b) 1875. dec 31-én a békési egyház százados ünnepe
ült, temploma 1775-ben építtetvén. Isteni tisztelet után
presbyt. gyűlést tartott, melyen a 19. ezer lelket szám

láló egyház presbyteriuma egy 2 ik templom építésének
szükségét kimondotta, Hajnal Abel elnöklő lelkész úr
indítványozván azt. — Ugyan ezen egyházról jelentetik,
hogy a közelebbi években halotti a. k. vezetése körül —
melyet eddig az első főiskola tanitó — rector — vezetett,
vétkes figyelmetlenségek s mulasztások történtek, nehogy
jövőre ily jelenségek tapasztaltassanak, az eddigi gyakorlat beszüntettetvén, annak vezetésére — bejegyzési
járandóság biztosítása mellett a lelkészeket hivta fel az
elöljáróság, kik azt el is vállalták, — ez intézkedést az
e.-m. gyűlés megerősítette.
Jegy. A beirási járandóságra nézve csak azt jegyezzük
meg, hogy ha a születési s esketési a.-könyveket, ingyen
vezették eddig a lelkészek, mi okból jár fizetés a halotti a.-könyv vezetéséért ? s ha az e.-m. ezt indokoltnak találta, a méltányosság azt követelné, hogy a többi
lelkészekre nézve is kötelezővé tette volna, s mondta
volna ki, más egyházakban sem tartoznak ingyen vezetni,
sőt talán a kissebb egyházak lelkészeire jobban rá
férne az ilyen accidentia, mint a jól fizetettekre, kik ezt
meg sem éreznék, ha nem kapnák.
b) K.-Taresáról jelentetik, hogy itt az iskolai nevejés és oktatás dicséretes előhaladásnak örvend, az Úr oltárára tett adakozások közül különösen kiemelendő id.
Boros Jánosé, ki az Úr asztalára 220 frtot adományozott.
c) A Batonyáról tett jelentés nem hű, nem felel
meg a tényállásnak. Az egyház által eladott telek nem
üres, hanem beépített volt, s nem 300 frért, hanem 700
frtért adatott el. Ezen összegből hátralékképen befizetett
300 frtból a lelkész is nem 100 frtot tartott vissza —
mint a jelentésben áll, vissza sem tarthatta, mivel a pénz
nem ő nála volt — hanem kölcsön kérte febr. 23-án
junius végéig, akkor kérte, mikor neki 120 frt pénz fizetéséből 158 frt már hátralékban volt, tehát szinte másfélévi időről. A lelkész midőn a 300 frt fizetését bejelentette az ottani presbyteriumnak, ugyanakkor felemiitette
a fentebbi tetemes hátralékát, s egész Hiedelemmel kérte
— nem követelte — a presbyteriumtól ama hátralék egy
részének lerovását, annyival inkább mert ama 300 frtra
junius végéig szükség nem volt, s maradhatott volna, s
bizton állitható, hogy maradt volna, ha a lelkész fel
nem szólal, de épp ez okból jutott eszébe az akkor ott
féktelenkedő, az egyház javát szeme előtt nem tartó,
csupán alacsony irigység, boszantási vágy, s hitványkodási viszketegtől vezetett presbyt. többségnek azt a határozatot hozni, hogy a 300 frt a gyámoldai tartozás törlesztésébe küldessék, tette pedig ezt, sőt még cifrábbakat
is, mert tudta, hogy elnézik neki ezeket, s még csak
dorgálást sem kap azokért.
d) A majláti egyházróli jelentés is a fentebbihez
hasonló, vagyis olyat terjeszt elő, a mely nem felel
meg a tényállásnak. Ugyanis az jelentetik innen, hogy 4
egyházitag egyenként 500 frtot adott kölcsön az egyháznak, hogy száraz malmait megmenthesse, s az e.-m. elismeréssel jegyzi be ezt j.-könyvébe. Holott pedig a köz-

ségi szélmalom forgott veszélyben, ezt akarták elárveltetni, s ennek megakadályozására adott 4 ottani gazda
a községnek összesen 2000 frtot kölcsön.
e) A m.-sámsonróli jelentésben is az e hiba csúszott be, hogy az uj templom cseréptetejünek mondatik,
holott zsindelfedéllel bir, s birt akkor is, mikor a can.
visitátió ott járt. Ugyancsak ezen egyházról lentebb az
jelentetik, hogy az újonnan szervezett tanítói állomásra
Soos Zsigmond választatott, holott ez sohasem történt,
csak beszélgetés tárgya lehetett.
Mindezek ha nem világra szóló hibák is, de annyit
mégis jeleznek, hogy a can. visitátió nem eléggé járt
utánna annak, hogy jelentései kellő alappal bírjanak, a
valódi tényállást tükrözzék vissza, — s lehet hogy másutt is történtek s történnek ilyenek, talán még nagyobbak is, melyek azután a can. visitátió beszüntetésének
eszméjét hozták s hozzák.
Az 57. . sz a. egy szép s ritka adományozás jelentetik be, jelesül t. Ambruzs Lajos gyulai lakos e.-m.
tanácsbiró úr, egy jókarban lévő 16 változatú orgonát
vett meg a gyulai reform, egyháznak s azt a templomba
be is állitatta. Az egyház pedig a magáét a k.-ágotai
ref. egyháznak ajándékozta.
Az 59-ik sz. a. jelentés igen szomorú, s leverő képet tár fel előttünk, a mennyiben a Bánátban nem rég
alakult 360 családot képező Albertfalvai ref. egyház
árviz általi végelpusztulását, s lakosai szétfutását jelenti.
A 61-ik sz ismét örvendetes tényről tesz jelentést :
jelesül a debelliácsai község saját tulajdonából 56 kat.
hold földet bocsát az egyház örökös tulajdonába oly
célra, hogy az 1877-ik évtől kezdve az egyháznak kiadásai abból fedeztessenek, a párbér fizetés végkép megszüntettessék. — Nem szükség említeni, hogy az ily tényeket
örömmel jegyzi be az e.-m. j.-könyvébe. A 62. sz. a. jelentés még nagyszerűbb, mely szinte ezen egyházra vonatkozik, az foglaltatik ugyanis eme jelentésben hogy a
község elhatározván az egyháznak amattóli különválását,
az iskolák fentartására 100 h, szántóföldet s 6000 frtot
adományozott: azonban — sajnos — a járási szolgabíró
1871-ik évi ministeri rendeletre hivatkozva, ezen községtanácsi határozatot nem erősitette meg. — A 81. sz.ban a gyámoldai igazgató választmány tesz jelentést a
gyámolda állásáról, mely szerint : a pénztár állása:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Részvény alap
Közsegélyezési alap
Gr. Lónyay M. alapítványa.
Tisza Lajos alapítványa....
Hajnal Ábel esp. alapítványa
Tartalék alap

6125
2932
1471
320
1103
528

frt
„
„
„
„
„

40
5
44
26
48
27

kr.
„
„
„
„
„

Összesen 12,480 frt 90 kr.
Segélyezésre kiadatott 628 frt 86 kr.
A 82-ik sz. a. a kebelbeni egyh. községekben egyházi s iskolai célokra történt ajánlatok, hagyományozások
jelentetnek, mellyeket egyenként elő nem számlálhatva
összegezve adjuk a 8 egyházból bejelentett adományokat:

adakoztak külömböző célokra 3034 frt 89 krt, kölcsön
adtak a h.-m.-vásárhelyi egyházban az egyháznak 1860
frtot. Az adakozók közt olvassuk a vásárhelyi lelkészek
neveit is, kik közül maga Karantsi Dánielre 79 frt esik,
Papp Imre pedig szegény tanulók javára alapitott 100
frtot; örülhet azon egyház, melynek leikészei példaadói
így mennek elő, s képesek tettleg betölteni azt mi Ezsai.
32. sz, 8 versében irva vagyon.
A 83. sz. a kebelbeni belhivatalnokoknak a közelebb
mult e.-m. gyűlés idejétől 1876.junius 21-ig történt változásait terjeszti elő.
A 84-ik sz.-ban az e.-m. pénztár állásáról olvashatunk, és pedig: az 1874-ik évi összes bevétel 4186
frt 37 kr. 1875-ik évi 4210 frt 25 kr. 1876-ik évi költségi előirányzat összege 1465 frt.
Bezárja a 87. sz. álló j.-könyvet egy táblázat, mely
az e.-m.ben lévő egyházak s iskolákról, az azokban lévő
lelkészek s tanítókról, a belhivatalnokok s egyházak birtokában lévő ingatlan vagyonról, faiskolákról stb. tesz kimerítő kimutatást, melyből ide iktatjuk ezeket: a 35 egyház
közt, 3 egyházban épült az 1875~ik évfolyamán uj templom, t egyházban a hivek az ágost. vallásúak templomába
járnak bér-fizetés mellett Ui iskola készült 5 egyházban
Az egyh. kerület által kiadott tanterv szerint a 6 osztály
még sehol életbe nincs léptetve több féle akadályok miatt. Csak egy egyházban van községi iskola, a többiben
mind felekezeti. Faiskola 3 egyházban egészen hiányzik,
több egyházban rendeltetése céljára nincs fordítva, több
egyház virágzó faiskolával bír. Van a 35 egyházban 42
rendes, 8 s.-lelkész, fitanitó 63, leánytanitó 53, vegyes
iskola-tanitó 27. Iskola kötelesek száma az egyh.-megyében, fi 9372, nő 9212, ezekből iskolába jár fi 6928, nő
5625, teljesen iskolázatlanok fi 485, nő 1015, összesen
1500. Szülöttek száma 9269, hallottaké 6027, uj házasoké 1909. Lelkek száma 154,664.
Láthatni a közlött határozatok- s jelentésekből, hogy
egyh.-megyénk kormányán tapintatos tevékeny egyének
ülnek s vezetik ezen nagy kiterjedésű e.-megyét a jóllét
s virágzás felé, láthatni, hogy a vallásos buzgóság nem
hanyatlott sőt emelkedik, láthatni végre, hogy van még
sok tenni való is, az egyházak iskolák szellemi anyagi előhaladása körül s bizton hihetni, hogy fokonként ennek akadályai is el fognak enyészni, s vidámabb alakban mutatkozni
ott is, hol eddig az nem volt látható. Remény leni lehet,
hogy egyh.-megyénk uj esperese Szalai István, s uj s.gondnoka gr. Ráday Gedeon kormányzó urak bölcsessége
6 megyére kiterjedő tractusunkat a haladás elfoglalt ösvényén nemcsak tovább vezetni, hanem még feljebb emelni
fogja.

K ü l f ö l d i e g y h á z és i s k o l a .
Havasalföldi missiói levelek.
Ploest, 1876. dec. 10.

Elvonultak ismét szemem előtt: a moldva-oláhországi missió panorámái. S miután az igazgató-tanács már
értesítve van : adósa nem maradhatok e nagy becsű
lapoknak sem, melyek mint a drága honból felém repített angyalok, oly várva várt vendégeim ez idegen földön.
Tudósításaim legtobbnyire, igaz, hogy elégiái hangulattal irvák. De teljességgel nincs kedvem azok példáját követni, a kiknek levelezései: ignotos valóban
fállit et notis est derisui.
Legutóbbi körutamat: Ploest, Buzó, Braila, Galae,
Precsesztáni puszta, Foksány, Domnest, Szászkút megkeresésével s ellátásával zártam be.
Ploesten a hitfeleket épen tanácsülésben találva, uj
gondnok és elöljárók választása folyt le. Kiket miután
az erdélyi egyházkerület törvénye szerint feleskettem,
reménylem, hogy főleg az uj gondnok, Földes József
atyánkfia, elődjének áldozatkészségét: a rend s szeretet
lelkével párosítja az egyházban. Iskolájok, melyben a
rosz idő dacára is 30 gyermeket találtam, ugy látszik
szép virágzásnak indul.
Buzó, 1876. dec. 11.

Buzóban Bakó Andrást a lelkes gondnokot nem
találtam többé. Vezetése alatt az ide kivándorlottak
mentek legalább annyira, hogy egy közös temetőt szereztek s be is kerítették. De Bakó András elhunytának
jele az, hogy azóta „disznók tapossák a sirhalmokat."
Szerencse, hogy Jáni József, volt rimnik-szerátí
kovács atyánkfia, Buzóba költözött által. Reménylem ő
lesz hivatva, hogy pótolja a boldogult helyét.
Foksány, 1876. dec. 17.

Buzóból ki Moldovába, orosz önkénytesekkel megtömött waggonba szorultam. Az északi hatalomnak e
cujka és rumtól ihletett apostolai, kik nem evangyéliommal, hanem ágyúszóval téritették a pogány világot, ugy
látszik, hogy a térítés nehéz munkájánál kedvesebb dolognak tárták, hogy az ős Dunának hátat fordíthattak s
haza mehettek ; mert a hurrah és a zsiviónak nem volt
vége és határa egész Marosestig.
Itt kiszállva bérkocsi vitt a precsesztáni pusztára,
hol keresztelésre vártak, melyet dec. 17-én Foksányban
végeztem, hogy Schreier József ev. atyánkfia önként
felajánlott házánál, egyúttal isteni tiszteletet tarthassak
s az úri szent vacsorát is kiszolgáltassam; de a nagy
sár s hózivatar miatt, lehetetlen lévén a szétszórt csontokat Összeszedni: jó szándékunk jövő alkalomra maradt.
Szászkút, 1876. dec. 19.
Már ide a vaspályától behatolni a hózivatarban
valósággal nem kis feladat volt. S mikor a szent gyüle-

kezet faházába léptem, csak akkor láttam á t : hol vagyok
és hol leheték vala. E váratlan megérkezés ünnepi mozgásba hozta a híveket. A templomi harangszóra össze
szedköződött az árva nyáj, s beszélve hozzájok e következő alapigék nyomán: „Szerelmesim kérlek, hogy mint
jövevények s bujdosók e földön, megtarttátok magatokat
a test kívánságaitól, melyek vitézkednek a lélek ellen" —
az Úr asztalához álltam s elvittem a szent vacsorát egy
beteg nő ágyához is.
Azt hivém, hogy most már, legalább három hónapig, egy sem látja közűlök a korcsmát, melynek az a
ves/.edelmes tulajdonsága van nálok, hogy a mit keresnek, mindazt ez a bálvány eszi meg. S ime alig végzém
teendőimet közöttük, midőn utam vissza felé a korcsma
mellett hozott el : örege-apraja mind úgy potyogott le a
pálinkás üvegek szájáról, mind a nadály az emberi testről, mikor tele szivta magát.
Rémséges elhagyattatás! Pedig ha a Pruth vize
környékén, Húszban, Beszarábiában, ezrekre megy azok
száma, a kik elvesztették előbb a hitöket, később nemzetiségöket: még e maroknyi nép mai napig is a miénk.
S szégyenére válnék a magyar sionnak, ha erősebb támogatás nélkül, e félszázados egyházat kidűlni engedné.
Domnest, 1876. dec. 20.

Szászkútról a közelfekvő Domnestre betérve, Bem
egykori vitéz trombitását, Mészáros Sámuelt kerestem
fel. A fogfájás ostromolta : e romjaiban is respektábilis
erődöt. S ime nem csak magna ingenia, de a dentis
magni dolores is conveniunt a mint látom.
Engem is a fogfájás vett elő, mit Bachus lámpája
mellett adomákba fulasztottunk. Si fueris Romé, romano
vivito more.
Hozzánk járulván még egy sarkadi származású
kovács, Biró János hazánkfia : szerencsém volt mind a
kettőt a szászkúti egyház részére megnyerni. S ha még,
a mint tőlök értesültem — Adzsudon is lakik egy gyógyszerész, a ki szinte református: a pusztulásnak indult
szőlőtő is szépen kinőheti magát.
Felfogtam itt egy fénysugárt a vandalok dicsőségéből is. Említésbe hozván az egykori bajtárs, hogy a falcsi
kerületnek Husz nevű fővárosában, a Pruth vizéhez nem
messze lakik egy magyar korcsmáros, kinek a házánál
40 darab könyvet talált, melyet a gyászos emlékű szabadság harc után, Nagy-Enyedről a kollégiumból raboltak el Gladston barátjai. Egy egész kocsi derékkal volt
nálok az e fajta könyvekből. Tüzet raktak és csájt főztek velők. A korcsmáros által jutányosán meg vett negyven darab : ma is kézre keríthető. Komolyan ajánlom az
illetők figyelmébe.
Brai'a, 1876. dec. 22.

Galacon még száraz időbén is nehéz bátrau járni.
S mikor a sártenger a népes utcákon, Európa és Ázsia
lázas szemei közé csap, képzelhetni milyen világ van
ott. Hol annálfogva ezúttal templomi szolgálatokat nem

teljesíthettem s csak az újból kinevezett s megválasztott
tanitóra né2ve közöltem a felső utasítást. Éjszakára átmentem Brailára, a moldva-oláh országi vándor apostolok e nyájas kikötőjébe, Csiki János barátunk házához.
Megérdemlé tőlem e következő sorokat:
Ha neved napjára nem lehetek jelen
S nem üdvözölhetlek a mint elgondolám :
Legyen a pásztorsíp akkor is itt ha én
Brailától messzire járok Fulton lován.
Fényes honszerelmed olthatatlan lángja
A missió tartott földén arany halász.
S nem a te hibád az, ha magadhoz méltót
A román ég alatt oly keveset találsz.
De mit mondjunk a mit magad is szeretnél,
Bár ha nem óhajtasz Mathuzsálem lenni.
Lelked porhüvelyét még számos évekig
Ne merje az idó' vasfoga megenni.

Hasonlót kivánok a külföldről is üdvözlött Nostradamusnak is, ki ódon, megható és ellenállhatlan irályánál fogva, azt hiszem hogy uem lehet más : mint a Krisztus tábori dobosa, kit szinte Jánosnak hívnak.
Pitest, 1877. Január 9.

A magyar karácsonyt nem Kalaráson tölthetém a
mint szándékom volt. Miután a szembe fekvő Szilisztria
minarettjeire Bellóna csillaga ragyog s a hajók az Aldunáról mind haza parancsoltattak. De főleg, miután a
ploesti atyafiak egy ifjú házaspár megesketésére vártak
s az ünnepi szolgálatokat is ott kellett végeznem. Innen
tértemvissz a pitesti állomásomra, hogy az ó naptár
szerinti Karácsonyt ünneplő hivek, a missió székhelyén
leljenek.
Pitesten az isteni tisztelet mind a három ünnepnapon példás buzgósággal folyt le. Eljöttek még olyanok
is, a kik némi feltűnést okoztak, hogy megtanulják ama
szép, angyali éneket, melynek nem ez a szövege : Káromlás a magasságos menyekben istennek, a földön háború és az emberekhez rosz akarat — hanem épen megfordítva, mint a bethlehemi mezőkön megzendült.
Megkell itt jegyeznem a harmadik ünnepnapról,
hogy ezt a néhai Dr. Székely Károly emlékezetére
szoktuk évenként szentelni, a mint végrendeletében maga
is meghagyta; mert egyházunk telkét és szőlejét — mely
12 és Ya holdra terjed — ő adományozá.
„Gyógyulást hozok te reád s meggyógyítlak a te
tájdalmidból" — e prófétai szavakra fektetém az alkalmi tanítást. Hasonlítva a pitesti csemete egyházat,
egy oly kis vándorhoz, a ki szüleitől, házától elszakadva,
árván, végtelenül bolygott e városban; utcáról utcára,
egyik házból a másikba. S miután gyönge, beteges,
hányt — vetett leány-gyermek volt: nem kellett senkinek, be sem bocsátotta senki. Egyszer a véletlen egy
orvos elébe veté. Ez megszánta, befogadta és meggyógyította. S szép örökséget hagyván rá, a neveltetéséről
is híven gondoskodott, hogy majd idővel boldog nő és
jó anya legyen.

Ha most visszatekintünk a múltra : ez egyháznak
volt e kezdetben egy biztos hajléka ? Távol az édes hazától
ez idegen földön, testileg-lelkileg gyönge, és beteges tagjaival nem bolygott-é mint ama kis vándor, egyik helyről a másikra, egy házból a másikba, mindaddig míg
a mennyei gondviselés meg nem szánta, s a néhai Dr.
Székely Károly nemes lelkész felé nem forditá. És e
derék, vallásos hazafi a pitesti reformált szentegyház
e dicsőült fundátora, a gyönge beteg egyházat ha meg
nem gyógyíthatta is : hagyott oly flastromot neki, mely
előbb utóbb bizonyuyal gyógyulást hoz reá s meggyógyítja fájdalmiból.
Igaz, a hűtlen kezelők, az ügyetlen chirurgusok, a
helyett hogy megerősödésén, gyógyulásán fáradoztak —
s elmérgesedett sebeit a flastrommal borogatták volna :
ópiummal altatták el s oly gonosz operációt vittek rajta
végbe, mely életét kockáztatá. De a flastrom helyre fogja
hozni. Hiába kivánták, hirdették vesztét, halálát: ez
egyház él, és nem fog meghalni!
S mit gondoltok ? a dicsőült árnya ha megjelenne
most köztünk s azt mondaná: hol vagytok sáfárok ?
Hova, mire használtátok az én szent hagyományomat?
Harminc éve, hogy kezetek közt van, harminc év óta
mit miveltetek és mit sáfárkodtatok ? J a j annak, a ki
ama hagyományból, ha csak egy fillért is más célra fordított, mint a hitbuzgóság fejlesztése- és emelésére, s a
tiszta és józan élet felvirágoztatására. Ellenben áldottak
azok, a kik végakaratomat tiszteletben tartatni kivánták s ez anya egyházat meggyilkolni nem engedék. A
szent lélek templomának meg annyi drága kincsei, élőköve
ők. S itt örvendek reátok mutatni, ti valódi Abdiások s
ti a jobb részt választó Máriák ! Nélkületek már rég
pásztor nélküli nyáj lett volna e gyülekezet. Nem az
enyém, hanem az Istené s a tiétek a dicsőség sat. sat.
Ilyformán végeztük e nap feladatát, áldást kérve a
dicsőült emlékezetére s imádkozva a még köztünk élő
testvér életéért is : áldja meg az isten a mi nélkül
szülkölködik.
TOMKA

KÁROLY.

I R O D A L O M .

Egyházi beszéd, melyet elmondott Pápán 1876. évi
szept. hó 3. tartott kerületi gyűlés alkalmával S t e t t n e r
I g n á c . Pápán, 1876. 8r. 14 1. — A hit remény és
szeretet nagy fontosságú themájáról tartott rövid, szabad
szellemű elmélkedés. A nyárádi ref. lelkész s pápai esperes ezen ujabb szép beszéde, a dunántúli egyh. kerület
határozata folytán nyomatott ki. Irányát néhány szavával
jellemezhetjük, hogy t. i. „felette van eszünknek a hit
fenséges köre, de ellene nem lehet ; amely hit ellenkez
nék eszünk törvényével, az nem nekünk való. Parancsolatunk van : Mindeneket megpróbáljatok, és ne hi<ry

jetek minden léleknek, hanem megpróbáljátok
ket, ha Istentől vagynak-e ? u

a lelke-

Az irálytan alapvonalai. Irta T. N a g y
Imre.
Bp., Aigner Lajos, 1877. Ára 90 kr. 8-r. 144 lapra
terjedő füzet, mely felső nép- és polgári iskolák számára,
valamint magán használatra van szánva. Szerzőnek gondosan szerkesztett, világos irálya van. A meghatározások
rövidek, de kifejezők, a példák kiszemelése választékos
ízlésre mutat. Sallangos demokráciánk hű jellemzője,
hogy szerző is, aránylag kimerítő művet szándékozván
közrebocsátani, kénytelen-kelletlen csapba köti haját,
midőn egy levelen át tárgyalja hogy kinek-kinek micsoda cimzet dukál. Káptalan legyen a feje, aki valamenynyit meg tudja tanulni!
A kolozsvári egyetem is kezd már életjelt adni
magáról. Ideje is, mert tartunk tőle, hogy ha eddigi útján halad, nem ugyan mi, magyar protestánsok előtt, de
nagy számú ellenségeink szemében elveszti azt a jogcímet,
mely életet adott neki, értjük azt a jogcímet, mely valóban „culturai szükséglet" volna. A budapesti egyetem
kiadványai mintájára kiállított beszédek 3 füzete az
1875/6-ki tanév megnyitása, a pályázatok eredménye s
az uj pályatételek kihirdetésének alkalmából tartott beszédeken kivül tartalmazza a szernowitzi egyetem megnyitására intézett latin üdvözlő iratot, s a Szász Béla
által Deák Ferenc emlékezetére szentelt szép beszédetMegjelent a jövő félévi tanrend, s a tavalyi évről szóló
almanach is. Ez utóbbiból látjuk, hogy tavaly az év végén 392 rendes, 19 rendkívüli, összesen 411 hallgató
látogatta ez egyetemünket, kik közül 125 ref. 36 ág.
ev., 28 unit., 172 r. kath., 28 g kath 7 g. kel., 15
mózes vallású volt.
A magyarhoni egyet, evangeliumi gyáminté^et 1875|6d i k évi jelentése Miskolcon megjelent Tartalmazza a
gyámintézet m. év okt. 15-én Pakson tartott közgyűlésének
jegyzőkönyvét, és a Zelenka Pál által készített számadását.
AZ udvarhelyi ref. egyházmegye 1876-ban tartott
két közgyűlésének jegyzőkönyve pedig, Dáné Mózes e.m. főjegyző ügyes szerkesztése alatt, Székely-Udvarhelyt
nyomatott ki.
Ugyanezen egyházmegye és az udvarhelyi ref. püs
püki egyházközség által néhai gr. Mikó Imre egyház
kerületi fogondnok emlékezetére közösen rendezett gyászünnepély alkalmával 1876. nov. 12-én K e l e m e n J á
n o s által tartott emlékbeszéd, külön füzetben látott napvilágot, Székely-Udvarhelyt. Szerző, nagygalambfalvi ev.
ref. lelkész és egyházmegyei közigazgató, az elhunyt
emlékezetéhez méltó lelkes beszédben emlékezik meg
Erdély Széchenyijéről, kiben csakugyan „elesett a mi
fejünknek koronája." Mikó egész élete szól amellett, hogy
nem frázis, hanem merő igazság, hogy a honszerelem,
vallásos érzelem, egyházias buzgóság, ugyanazon tőről
fakadt virágok, mert mindeniknek gyökere a sziv.

K Ü L Ö N F É L É K .
* Jótékonyság. Báró V a y M i k l ó s úr a budapesti országos prot. árvaház részére legújabban 100 o. é.
forintot adományozott s e jelentékeny összeget br. Kochmeister elnök úrnak átszolgáltatta.
* Tisza Lajos ur, a vértesaljai ref. egyház-megye
közelebb megválasztott segédgondnoka ezen hivatalába
lett ünnepélyes beiktatásakor azon nemes Ígéretet tette,
hogy mig él, évente 250 frtot fog az e.-m. < l m ^
másik általa kitűzendő jótékonyintézetére fordítani. A folyó
1877-ik évben az e. m. lelkészözvegy- s árva-pénztár segélyezésére ajánlotta fel a nemes szivü adakozó a nevezett
évi összeget. Hálával s kegyelettel jegyzi fel ezen nemes
célú adományt könyvébe nem csak a vértesaljai egyházmegye, de egész hazai prot. egyházunk.
* Ferenc József, az unitáriusok püspöke, Kolozsvárott
m. hó 28-án nagy ünnepélyességgel tette le a király iránti
hódolati esküjét, magyarul (eddigelé latinul szokták,)
Dániel Gábor főgondnok, mint királyi biztos kezébe.
* Superintendens-választás. Bauer Károly karinthiai treszdorfi ev. lelkészt és esperest, a bécsi ev. egyh.
kerület superintendensének ő Felsége m. hó 15-én
megerősítette.
* Gyászhirek. Hazai tanügyünknek egyik köztiszteletben állott veteránját veszítettük el a héten, Dr.
Tavasi Lajosban, ki életének 63-ik, tauári működésésének 34-ik évében hosszas betegeskedés után január
28-án Iglón, Szepesmegyében meghalt. Addig is, mig
bővebb necrologját hozhatnék, sietünk megemlíteni, hogy
a boldogult később is, de különösen a negyvenes években felettéb sokat tett hazánkban az iskolaügy fejlesztésére. Jénából haza térvén a pesti ág. hitv. ev. gymnásiumhoz tanárul megválasztatott, s ez állásában irodalmilag,
mint társadalmilag megkezdette az agitálást a népiskolák
és kisdedóvodák ügyének országszerte felkarolására. Az
ő működésének lehet azt is első sorban köszönni, hogy
már 1848-ban az első egyetemes tanitógyülés megtartatott. De nem sokkal később ezen gyűlés szétoszlása után
fegyvert fogott ő is, végig harcolta a forradalmat, majd
a császári sereghez soroztatott be. Innen megszabadulva
iglói tanárá lett, 1873-ban a harmadik egyetemes tanitógyülés korelnöke volt, s mint ilyet s az akkor kifejlődött társadalmi mozgalom vezetőjét tisztelték meg a
magyar paedagógok Nestora szép címével. Az évek gyengítették erejét, de nem lelkesedését, s az utóbbi években
is sokat tett arra nézve, hogy közismerésben részesüljön.
Áldás emlékére! — Ugyancsak a közelebbi napokban
más két nagy veszteség is érte egyházunkat. Szentiványi
Károly ki a hazai evarg. egyháznak egyik nagy érdemit
tagja volt, s ki a szabad eszmék s többek közt a protestáns egyház szabadsága s jogai mellett előbb a megyei
gyűléseken, különösen Gömörben, majd az országgyűléseken Deák Fez-enc oldala mellett oly nemes buzgósággal
küzdött,kit a jók s nemesek tisztelete bizalma a nagy

fontosságú 1865/7-iki országgyűlésen a képviselőház elnöki
székébe emelt, január 27-én élete 76-ik évében Budapesten maghalt. — A mult hó 29-ikén pedig a hevesnagy-kunsági ref. egyházmegyének egyik buzgó s áldozatkész tagja hunyt el Tisza-Derzsen Borbély Miklós
személyében. Áldás és béke pora kra ! !
* Halálozás. Mult hó 20-án hunyt el Debrecenben a
tiszamelléki református egyházkerület egyik veterán lelkésze, I g a z P á l , dadai ref. lelkész, 87 éves korában.
A boldogult pár éve már hogy nyugalmaztatott, s egyik
fiánál végzé be hosszú s munkás életét. Béke hamvaira!
* Szabolcsi levelezőnk írja : M á n d o k o n még a
mult év dec. 17-én rendes lelkészül, közfelkiáltással
megválasztatott az ottani h.-lelkész : Porsolt József. Legyen
élte e népes gyülekezetben, mely benne derék lelkipásztort
nyert, oly csendes, békés és zavartalan, mint minő megválasztatása volt. H a l á s z i b a n f. évi jan. 21-én lelkészül megválasztatott Budaházi Pál encsencsi lelkész.
K o m o r ó b a a nem rég elhúnyt ifj. Kiss János helyére : Cövek János demecseri volt segédlelkész. Üresedésben volt még ezeken kivül a f.-szabólesi e.-megyében
Kércs ; de ennek hívását nem fogadta el senki a díj levél
csekély tartalma miatt.
* H.-Papiban jan. hó 28-ikán papválasztás történt.
Szavazás nem volt, hanem közfelkiáltással megválasztatott Asztalos Ferenc h -bábái reform, lelkész.
* Brassó városi ev. lelkészszé Neugeboren Henrik
gymnasiumi tanárt választották meg.
* A vasárnap megünneplésének ügyében, mely ügyet
úgy a külföldi mint a hazai protestáns egyletek annyira
felkaroltak, e melyie nézve lapunkban is jelent meg
közelebb több lelkes felhívás s indítvány, örvendetes
javulás kezd mutatkozni. Nevezetesen Fehér-megyében
a közigazgatási bizottság utóbbi ülésében a vasárnap
megünneplésére való tekintetből elhatároztatott, hogy
ezentúl a megye területén a községek tanácstermei
zárva legyenek.
* Keleti seminarium. A közoktatási minister, tekintve azt, hogy hazánkat úgy fekvésénél mint multjajelene- 3 jövőjénél fogva nagy érdek köti kelethez, elhatározta, hogy a keleti ismeretek iránt érdeket keltendő
egy keleti seminárium felállítására nézve a szükséges
lépéseket megteendi.
* Csúthy Zsigmond úr magyar protest. egyháztörténelmi munkájára nem érkezett ugyan még ez ideig
annyi előfizető, a mennyi a munka kiadási költségeinek
fedezésére szükséges volna ; de több befolyásos egyén
részéről biztatást nyert, s ígéretet, hogy nem engedik
azon szégyent rajtunk megesni, hogy egy ily nagyon is
hézagpótló munka napvilágot ne láthasson. Másfelől azomban mi is újból figyelmébe ajánljuk ezen munkát t.
olvasóinknak, mely a szathmáx-i egyességtől 2-ik József
idejéig terjedő történelméből hazai egyházunknak oly sok
becses adatot tartalmaz; — s különösen felkérjük a t.
esperes urakat, hogy a közelgető kánoni látogatások alkalmával ne mulaszszák ezt hathatósan ajánlani.
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Quid numeras annos ?
Acta senem faciunt; haec mimeranda tibi
Ovid.

Isen csapása látogat bennünket belső Somogyban!
Világító tornyaink, kiknek lelki fénye túlragyogta egyházmegyénk határait, gyorsan omlanak össze. Lelkünk a
bánat sötét éjbeborult tengerén, az ijedtség sajkájában
ide s tova hányatik. Még föl sem száradt a könyíi, mit
a nagyeszű s tudós Kovács József kora hunyta alkalmával
frírtunk : már Kacsóhnk koporsójánál kesergünk.
Elszállott nemes lélek, ledőlt osz'opa prot. egyházunknak! hadd szenteljen emlékednek néhány sort őszinte
tisztelőd.
Néhai Kacsóh Lajos kis-bajomi lelkész, egyházmegyénknek a múltban évek során át, szeretve tisztelt esperese, a dunántúli ev. ref. egyházkerület főjegyzője Kacsóh Benjámin és Láposi Julianna szülőktől Nagy-KunKarczag városában 1812. nov. 19-én született. Első ké_
peztetését szülővárosa elemi- és közép-iskoláiban nyerte,
majd a debreceni főiskola kitűnő tanárainak lábainál folytatta s végezte be.
A folyó idő szokása szerint 1834-ben academicus
rectornak jött egyházmegyénk akkor legfényesebb egyháza Nagy-Bajomba, hol a derék Sárközy István, Coadjutor kurátor és Buday Pál senior is laktanak.
A két bölcs vezér hamar felismerte az ifjú rector
nemes jellemét, vas szorgalmát, szép képzettségét, s őt
a keblük hő szeretetével ápolgatott és táplált csurgói
gymnasium tanárának nyerték meg.
Elhunyt jelesünk tanszékén, —annak elfoglalása előtt
szellemi kincseit Bécsben is gyarapítván, 1837-től 1845-ig
működött; majd 1845-től 59-ig Kálmáncsán, 185q-től
az utolsó időkig Kis-Bajomban mint lelkész munkált és
fáradt az Ur lelki országa határainak kiterjesztésén
Egyházi pályáján igaz érdemeit gyorsan követte
az elismerés. 1848-ban egyházmegyei al- 1855-ben főjegyzővé, 1859-ben esperessé választá a közbizalom. De a
kerület figyelme is csakhamar felölelte a test- és lélekben erőteljes esperest; s 1861-ben az al-, 1873-ban a
főjegyzői tollat tette kezeibe, — a legjobb helyre.
A polgári társaság is töbször ragyogott lelke gyöngyeivel; — többször kitűnően meg is tisztelte. Az absolutismus első veresége idején, az alkotmányos szabadság derengő hajnalán — 1861-ben ő volt a megye egyik
legjobb, s minden nagyobb alkalomhoz közbizalommal

állított szónoka. Megyénk ma is közszeretetben élő főispánja nem fogja felejteni első bevonulása és fogadtatása
alkalmával a székvárosban tartott gyújtó beszédét. A
nagy bizottságnak és állandó választmánynak tagja volt.
A tudomány és közélet önfeláldozó férfia kimeritő
elfoglaltság nélkül soha nem volt. . . . Ep ez okozta, hogy
az erősnek és szívósnak látszott porhüvely hamarább omlott össze, mint a közérdek és óhaj a szomorú órát kiszabta volna.
Idült májj-baja következtében, hosszas szenvedések
között;- de utolsó pillanatig öntudattal, családi- és a rábízott közügyekről, életéhez hiven számot adva és rendelkezve, folyó hó 10-én, reggeli 3|4 órakor Istenhez
szállott lelke. 11-én délután 2-órakor kezdetet vett végtisztességtételén az egyházmegyei papság számos tagjain
kivül megjelent jeleseivel a róm, kath. klérus, — a megye alispánja, árvaszéki elnöke, tiszti ügyésze stb ; szóval szám- és miveltségre ritka közönség.
A gyászszertartás egyszerű, de szívható volt. A haldoUónak kijelentett végakarata szerint n. t. Csire István
nagy-bajomi lelkész és tanácsbiró a gyászos ház udvarán alkalomszerű bevezetés után felolvasta a boldogult
életrajzát, reá mutatott tetteire, rövid de kitűnően nemes
jellegű búcsúztatót adott a költöző ajakára, s imát rebegve felette, koporsóját a szeretve tisztelő szolgatárs, barát s hálás tanítvány könny cseppjeivel b e s z e n t e l é.
A sírnál szabási lelkész és gyámoldai pénztárnok
n. t. Horváth József úr ecsetelte a férfi-jellem vonásait,
miknek mindegyike ékesité Kacsóh Lajosunkat.
Nincs szándékom e beszédek birálatába bocsátkozni,
csak annyit mondok : Jól esett látni a szivén talált sokaság könnyeit, s a meghatott minden felekezeti papság
arcán a fájdalom mellett az elégültség szóló vonásait,
„végre i t t a p r o t e s t á n s g y á s z c u l t u s é s a
szónoklatok!"
A családapa érdemeit beszéljék a felnevelt fiak a
leányok erényei!! Mély tiszteletem szerény szavai illessék a közélet emberének r a g y o g ó tulajdonait. A szilárd
jellemű Kacsóht egyházi életében, tanári, lelkészi, megye
és kerületi hivatalaiban mély tudományosság, rettenthetlen
bátorság, szigorú igazság, szeretet jellemezték.
Folytonos önképzésben teltek napjai. . . . Discere
ne ces es , cura sapientia ereseit. Rara datur longo,
prudentia temporis usu.
És ő, mint hálástan itványa koporsójánál idézé :
„Kebléből szivét kiszakasztja, néma falak közt hervad
arculatja, fejét mély gond epeszti. Álmatlan szemei mécsekkel virradnak, kizárja örömét a ragyogó napnak .
Az áldást ugy terjeszti. Majd „az ő tanári érdeme, mond ja,
mit az exact tudományokból különösen a classica literaturából tudunk."
A szép irály, melyen megjelent imakönyvében lelkének Istenéveli társalgását kifejezi, az általa szerkesztett
megyei és kerületi jegyző-könyvek correctsége önképzése
eredményének beszélő fényes bizonysági. .

Te! az 1859-diki patentalis harc hős küzdője, kinek
a hatalom csalogatása- és fenyegetésével szemben tanúsított
szilárdsága volt azon dicsőségünknek, hogy számos és
közte szegény egyházakból álló megyénkben senki el
nem esett, egyik szerzője, engedd meg, hogy kik láttuk
az egyház szolgái- és igaz érdekéért a lázangó sokaság
elé sokszor feszitett érckebledet, ajkadra adjuk a classicus szavakat „Non ego ventosa« plebis suffragia vereor "
Kacsóhban a szigorú birót az igazságosság mellett
ama magas humanitás díszítette, melynél a törvény rideg
ítéletét a szeretet enyhitő szava hirdeti ki ; hol a bűnéért megbűnhődött könnyes szemeit bizalom és reménynye]
emeli elitélőjéhez.
Az egyházi és polgári megye, a dunántuli ev. ref.
kerület Demosthenese némult el Kacsóhban. Szebben alig
rajzolhatnám szónoki erejét, mint erről parentalója szólt
„Ha megnyílott beszédes ajaka, csengő szava mint a
sebesen zúgó szélnek zendülése ült az elmékre, magával
ragadva hallgatóságát, vagy mint az enyhitő szellő, mely
csókolgatja, a fáradtak s szenvedők homlokát 5" majd
ismét „Nem egyszer volt alkalmunk látni a megyeház
zajos ülésében, midőn felegyenesedett, s ismert csengő
hangján szólni kezdett szájról szájra ment a suttogó szó
„Kacsóh beszél" . . . S mint midőn az Űr megdorgálá
a vihart: Síri csend lőn."
Lehetetetlen, hogy az erénynyel gyümölcsözött férfinak kedély virágiról is meg ne emlékezzünk. Idézzük
ismét a koporsó felett mondott szép beszéd szavait:
„Valódi gyönyör volt hallgatni, midőn e külömben rideg
és zárkózott embernek vidám kedélye kinyílott. Öreg és
ifjú egyiránt felderült tanúságos és kedves társaságában.
Szikrázó élcei, laláló adomái nyájas kedv csapongással
hullámozták át környezetét, a nélkül mindig, hogy az
illem és becsület korlátait átlépte volna." A fecske sebesen
csap el a föld felett, de szárnyai soha sem érik a ronda
port.

Fájdalom! ki kell mondanom, mindez csak volt.
E sok kincs mind a koporsó-é, mienk csak a fájó emlékezet.
Nem ! nem így van !
Omnia cuui pereant, est virtus sola perennia.
Haec imortales reddere sola potest.
Ledőlt oszlop ! fényét látszólagasan vesztett, világitó
torony, Kacsóhnk ! tetteid és erényeidben élsz, élni fogsz
örökké !
BARLA

JÓZSEF.

ADAKOZÁSOK,
A nagy-körösi ref. főgymnasiumi és praeparandiai
tápintézet javára a nt. kecskeméti ref. egyházmegye egyes
egyházai a mai napig időrendben a következő adományokat küldték be alól rotthoz (első közlés:) Vadkert 2 frt.
Jász-kisér 15 f r t ; Gomba 7 frt. Nagy-Abony 16 f r t ;
Tisza-Vezseny 1 frt 25 kr. Halas 10 frt; összesen 51 frt
25 kr. A küldött adományokért a tápintézeti választmány
nevében hálás köszönetemet nyilvánítom.
MAGYAR

ANTAL,

tanítóképző intézeti igazgató.

Szekesztői mondanivalók.
W. S. úrnak Bélán : Vettük, de tér szűke miatt a jövő számig
kelle halasztanunk. -— Sz. S. úrnak Mérán. Nagy örömmel fogadtak,
s hozandjuk, de csak pár hét multán. Magán levelünk útban van.
Több t. levelezőnknek : a beérkezett cikkekre jövő számunkban válaszolandunk; valamint az utóbbi pár hét alatt jött adakozások
közlése is akkorra marad.

HIRDETÉSEK

P á l y á z a t .
A késmárki ev. uépiskola felsőbb leányosztályában a megürült tauszék a jövő iskolai évben egy
ev. tanitó vagy ev. tanítónő által lesz betöltendő. Kívántatik: tanképességi bizonyítvány, a német és magyarnyelvnek tökéletes ismerete, a tanítónőtől különösen képesítés a női munkák tanítására. Idegen nyelvek
ismerete, ének és zenében való jártasság egyenlő viszoyok között előnyül szolgál. Tanítási nyelv: a német.
Személyes bemutatás kívánatos. Fizetés: 3 8 2 frt. rendes évi fizetés, minden késmárki tanítványtól 5 f r t ,
minden idegentől 10 frtnyi tandíj, 4 4 k . m. fa a házhoz szállítva; 4 — 8 hectoliter árpa stb. Pályázók
kellően felszerelt folyamodványaikat legkésőbb 1877. március hó 31-kéig legyenek szívesek alulírotthoz
beküldeni.
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Páyer

Hugó,

egyliázi és iskolai felügyelő.

KLEIN ALFRÉD kiadó-könyvkereskedése S.-A.-UJHELYT.
I l o r f ö - z e t é s i

Lukács Ödöll

„EGYHÁZI

í e H a - i T r á t s

nyiregyhílzi ref lelkész

MUNKAIRA."

H a t évi hivataloskodásom alatt körtilbelől 3 — 4 kötetre terjedő e r e d e t i egyházi dolgozatom
van készen kéziratban; mivel e munkákat én a szószéken kedvező sikerrel használtam: elhatároztam azok
közül egy kötetet, mutatvány gyanánt, világ elé bocsátani; a figyelem ós érdeklődés, melylyel t. tiszttársaim,
ismerőseim e kötet iránt viseltetni fognak, határozand a felett, hogy a többieket mostanában sajtó alá rendezzem-e
vagy s e m ? ! Beszédeimre, tájékozásul, előlegesen is megjegyzem, hogy az olvasó közönség azokban hitet, melegséget s a meggyőződés hangját fogja feltalálni; tartalmukat igyekeztem érdekessé s az alakot a tartalomnak megfelelővé t e n n i ; talán itt-ott szokatlan modorral s eszmékkel fog a t. közönség találkozni e beszédekben ; de megvallom, hogy itt nein kerestem nyomokat, melyekbe hágjak, s lehető félszegségeimet, hiányaimat
a szokatlan ut akadályai fedezzék el. Leend e kötetben néhány ünnepi, alkalmi, közönséges és halotti,
összesen 3 0 - 3 5 beszéd, 16 nyomtatott iven.
E l ő f i z e t é s i á r a 1 f i ~ t 8 0 k r . , mely összeg, a szokásos postai utalvány mellett,
Klein A l f r é d sátoralja-ujhelyi könyvkiadóhoz küldendő. A könyv a t . előfizetőknek bérmentve fog megküldetni. Munkámat t. liszttársaim becses figyelmébe ajánlva, maradtam Nyíregyházán, január 1-én, 1 8 7 7 .

Lukács Ödön,

K

i a cl á | s u i i k b a n

t o v á b b á

F E J E S ISTVÁN

ref. lelkész s egyhmegyei tanácsbiró.

m e g-j

e l e n t :

s.-a.-ujhelyi ref. lelkész

E G Y H Á Z I B E S Z É D E I , két kötet ára 4 f r t .
T E M E T É S I B E S Z É D E I , ára i frt.
E G Y S Z É P ASSZÖMTT, (a Kisfaliiy-társ. által 50 araipjal jut- üllőiteúly.)Ara eo kr.
Dr. KERÉNYI EDE felgymn. tanár

A világtörténelem időrendi atnézete különös tekintettel Magyarországra.
Nyolcadrót 1 3 0 lap. Á r a 1 f r t .

Magyarország történetének időrendi átnézete.
-Á-rst 3 6 üsxecjcá-r.
Ezen épen most megjelent segéd-tankönyvek feladata azon nagy szükségen, melyet a történelem tanárai leginkább éreztek, hatályosan segiteni. Kerényi általános világtörténelmi repetitoriuma a magyar nevelési szakirodalomban bizonyára hézagot pótol, és mint nélköözhetlen segédkönyv helyet fog találni úgy a reál, mint az al- és főgymnasiumokban. Kerényi időrendi átnézete Németországban és Ausztriában szélesen elterjedt hasonnemű tankönyvek alapján, és különösen Dr. Ricliter H. M. bécsi keresk. akadémiai tanár ugyanily műve után
készült, de főtekintettel Magyarországra, melyre nézve Horváth Mihály történelmi művei szolgáltatták a vezérfonalat. — A számtalan e nemű
német dolgozatok, úgy szakkörökben, mint a nagy közönség részéről is mindig elismeréssel fogadtattak és maiglan is meleg pártolásnak
örvendenek ; hasonnemű föltevésre jogosithatják e könyv szerzőjét a magyar közönségről is. KitünŐ szolgálatot tehet az, mint vezérfonal a
tanároknak előadásaik folytán ; a tanulóknak a vizsgákra készülés alkalmával, a mennyiben ebből rövid idő alatt képesek ismételve átnézni
az egész történelmet, a helyett, hogy az előirt nagy terjedelmű könyveket kellene újra áttanulmányozniok. — Különben gyakorlati beosztásánál és az eseményeket egyszerre föltáró alakjánál fogva sikerrel használhatják azt mindazok, kik valamely történeti tényt, művészeti vagy
irodalmi eseményt emlékezetükből kiejtettek, a mennyiben e mű, mely egész 1872-ig terjed, rögtöni tájékozást nyújt bármely történeti
dologra nézve.
Hasonnemű figyelmet érdemel szerző M a g y a r o r s z á g - t ö r t é n e t é n e k i d ő r e n d i á t n é z e t e " (ára 36 kr.). — Ez teljesen
önálló dolgozat, s mint ilyen Magyarország történetére nézve az első segéd-tankönyv.
Mindkét könyvet ajánljuk a tanférfiak és tanulók
figyelmébe.
„Pester Lloyd" tanügyi lapja 1876. március 20.

Megrendelési pénzek legkényelmesebben postautalványnyal küldhetők be, mely
esetben a megrendelt könyvek bérmentve szállíttatnak.
Klóin Alfréd M ó - y i i y y t a e s M é s e S.-A.-Üiholylien.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: F a r k a s József.
Nyomatott: Deutsch M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.
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Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. február 11.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Szerkesztő- és
KIADÓ-HIVATAL:
VIII ker. Mária-utoa 10. sz. I. em.

Előfizetési

díj:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

A bibliai csodákról.
— Nyilt levél K o z m a J ó z s e f f.-azabolcsi esperes úrhoz. —

Kedves barátom! Midőn azt hittem, hogy az öreg
korral együtt járó gyengeségek erődet megtörték, szemeidet elhomályosítva, ajkaidat is el némiták, ime egész csodálkozással olvasom a bibliai csodákról irt s bár dr
Heiszler társunk ellen intézett, de mindnyájunkat, ugy
is mint keresztyéneket, ugy is mint lelkipásztorokat
hivatalunknál fogva is mélyen érdeklő hatalmas nyilatkozatodat
Mint egy ujabb kori Nehémiás ttinsz fel, ki Esdrással az eddiginél egy tökéletesebb, csodák, megfoghatatlanságok nélküli bibliát indulsz gyűjteni, oly bibliát, mely
végletében uj ég és föld magaslatáról az örökkévaló Istennek mindenhatóságát, az emberi ingadozó vélemény és
anyag-elmiség bizonytalanságába enyészteti el.
Uj útra menő öreg barátom ! ki a kor prófétáinak
zászlóját kézberagadtad, mielőtt bizonytalan pályádra indulnál, megbocsáss, ha a náladnál ifjabb barátod, ki az
apostolok pályáján annyiszor érezte a mindenható Istennek
csodálatos bölcseségét, beszédbe ereszkedik veled s hitedet, mint a léleknek semmi korlátok által fenn nem
tartható szabad folyását, tiszteletben tartva, szól hozzád a
lélek őszinteségével s el nem titkolható fájdalmával.
Te nem hiszed a bibliai csodákat, s mint esperest,
hivatali állásod minden védekezésén magasan felül álló
önérzetével kárhoztatod el s szinte oktalan babona terjesztőjének nevezed a vallás igazságaival annyit s oly
komolyan foglalkozó Heiszlert, azért, mert elég őszinte
és becsületes volt szót emelni az ellen, hogy ti, talán az
ő nevében is, de mindenesetre az evangyéliumi keresztyénség körén belől a bibliai csodákat, miután lelketekből
kitördeltétek, az iskolából is kizárjátok, elindultok, hogy
keressetek más fundamentumot, mint a melyen a keresztyénség eddig fejlődött és haladt, a protestantismus annyi
vértanúság dacára győzött; melyen a századok világossága,
értelme és szabadsága, erkölcse és szeretete fölépült;
más fundamentumot, melynek már nem lesz szegletköve
a Jézus Krisztus, mely az isteni kijelentést, mint ködfátyolképet széttépvén, a keresztyénség eddigi Istenétől külön
az észkormányán ülő Istent teremt, mely ha egyszer ben-

Hirdetések dija:
4 hasábos petit sor többseöri beiktatásnál
6 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

nünket a világba bocsátott: elvert az égtől, hogy éljetek
és semmisüljetek meg a földön, reménytelenül, megsiratatlanul.
Azonban midőn azt mondom, hogy ti más bibliát
gyűjtetek s az Isten lételét és hatalmát saját eszetek hullámzásai szerint döntitek el: nem akarok a kérdés nehézsége alól átalános szólamokkal kitérni.
Azt mondod, azért elleneztétek a bibliai csodák
tanítását a népiskolákban, s ezt mint az emberiségre
kiható hasznos szolgálatot hangsúlyozod, mert a bibliai
csodák babonás hitre vezérelnek, mert a keresztyén
vallás nem a csodák, de az okos hit vallása. Teremtő
Isten ! hát eddig nem vezették a bibliai csodák babonás
hitre a keresztyénség, illetőleg az evangyéliomi protestáns
egyház egyes kitűnő lelkészeit s egész egyetemét Hát
te mint esperes és öreg pap, ki egy életen át tanulmányoztad, legalább kell vala tanulmányoznod a bibliát, nem
tudnád azt, hogy a bibliai csodák is az isteni kijelentés
egyeteméhez tartoznak, s egyiket nem állithatod hazug
ámitásnak lenni, hogy a másikat is el ne vesd, s az egész
bibliának történelmi és isteni hitelét is kétségbe ne vond.
Igen a keresztyén vallás okos hit vallása; nekem
mint egyénnek alanyi hit, ha görögösen tetszik heterodoxia; de a keresztyénség egye'emének az isteni kijelentés
vallása is a Jézus Krisztusban s a Jézus Krisztus által.
Az ó testamentomban az ember még nem birt felemelkedni Istenhez, azért Isten szállt le hozzá; az uj
testamentomban pedig Krisztus által az ember az Istenhez
emelkedett fel, azért nem szükség többé, hogy Isten járjon
vagy szálljon le hozzá. Ezért az apostoli korral a csodák
ideje örökre bezárult. Míg az emberiség az isteni mindenhatóságot csodák nélkül felfogni nem birta,' mig a nép
Krisztustól is csodát és jelt kivánt, mely őt a véghetetlen
hatalom elismerése- és imádására ösztönözze ; mig a lélek,
a szellemi vallás mennyeiségét nem birta magába fogadni:
addig a csodák az azon korbeliekre nézve az isteni erő
és hatalom tapasztalható megtestesülései valának. Ma már
nekünk nincs szükségünk a csodákra, mert mi csodák
nélkül is látunk is hiszünk; és mégis nem lehet a bibliai csodákat sem kiküszöbölnünk, sem hazug ámításoknak nyilvánítanunk. Ezt nem csak lelkiismeretünk, de az
igazság is parancsolja. A csodák, a bibliában történelmi
rész s különösen az uj testamentomban össze van szőve
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az összes isteni beszédekkel, ugyanazért a csodákat nem
lehet meg nem történteknek vagy babona- és ámításoknak
neveznünk, a nélkül, hogy az egész bibliai keresztyén
igazságokat, hitet, tudatot stb. össze ne zavarjuk, s részenként az emberi lélekre kötelező és boldogító hatásában meg ne semmisítsük.
Ezen okból tekintendő a bibliai csodák jogosultsága
a keresztyén emberiség hitkörében s az egész uj szövetségnek nem csak hittani, de történelmi és erkölcsi álláspontjában. Részemről, nem birok gondolni keresztyén
vallást Krisztus és biblia nélkül, melynek uj szövetségi
része minden tételében keresztyéniségemhez tartozik, A
Krisztus és evangyéliom, nekem a mint vannak: ugy
kellenek ; mert ha én a Jézus Krisztus isteniségét, csodatetteit, születését, halálát, feltámadását, mennybemenetelét
az ujabb kor némely tudósaival, kik téged is tüzes szekerökre ragadtak, hogy majd a semmiségbe letegyenek,
meg nem történteknek, valótlanságoknak nyilvánítom, s
a keresztyéni mivelődést az isteni nagyobb - nagyobb
tökélyre jutást azok tagadásában helyezem: akkor minden
azokkal összefüggő tételek, azokon alapuló evangyéliomok
apostoli levelek, a legvakitóbb ámítások.
Én igy értem az egészet. Azzal, hogy ti az iskolából a bibliai csodák kiküszöbölését kimondtátok, az
emberiségnek nem hogy hasznot nem tettetek, de a
keresztyénség iránt tiszteletlenséget tanúsítottatok. Mert,
nemde a bibliát, kiválóan annak uj szövetségi részét,
hite és vallása szent könyvéül tartja az egész keresztyénség
s annak körében a magyar evangyeliumi protestáns egyház. A lelkészek a bibliai alapon és szellemben prédikálnak,
legalább kell, hogy prédikáljanak, a vallásos érzelem minden nyilvánulása, a vallás összes tétele szentségei azon,
mint alapon épülnek. Most már ily szent alapot, egyes
tételében oktalan hazugságnak állítani, arról oly gúnyosan
beszélni, mint te beszélsz, azt a tüzesvas, forró viz
embertelen próbáival összezavarni , s állításaidat, a
bibliai csodákhoz ugy a mint te érted, éppen nem
tartozó gergezénusok disznaival tetézni bé: nem egyezik meg egy hivő okos keresztyén lélek azon mérsékletével és méltánylatával, melyly el mint keresztyén
állásának, s mint ember, embertársai érzületének tartozik.
Midőn azt mondom, hogy a bibliai csodák tanítását,
keresztyén iskolákból kiküszöbölni nem lehet, ez nem
azt teszi, hogy azokat, mint a hit tárgyait kell tanítanunk,
s igy a gyermek vallásos fejlődésének, a gyermekben az
egyéni, szerinted okos, hitnek gátat vetnünk. Mutassuk
fel a gyermek előtt azon bibliai csodákat, melyekből az
ő felfogásához alkalmazott hasznos tanulságokat vonhatunk
ki. Mondjuk meg a dolgokról már némi fogalom- s képzettel bíró gyermeknek, hogy a mindenható Istennek,
azon időben, ily külsőleges, a mi felfogásunk szerint a
dolgok rendjével meg nem egyező tényekben is nyilatkozni, mindenható erejét az emberekre hatásában ekként
is megbizonyítani látta célszerűnek. O, az örök bölcsesség, kit mi sem lételében, sem hatásában merőben ész
szerint, a hit kizárásával fel nem foghatunk. Mondjuk meg

továbbá, hogy a bibliai csodák nem csak mint az isteni
mindenhatóság bizonyítékai, de mint történelmi dolgok is,
olyanokul kell, hogy tekintessenek Azt mondod mi szükség erre az iskolában ? Az iskola a szülei lelkek- és családon kivül, a gyermek vallásos érzelmeinek hite s jövendő
vallásának bölcsője. Egy megfoghatlan lény iránti mély
érzés fejlesztése mellett, szükség, hogy a keresztyén vallás és egyház leendő tagjai, megismerkedjenek a bibliának történelmi részével, megismerjék azokból is az
Istennek mindenhatóságát, s azon örök szeretetet, mely az
emberiséghez mindég ugy szólt, a mint az megértette, s
mindég ugy jelent meg neki., a mint felfogni bírta.
Igen kedves barátom, mert továbbá, kivált a nagyobb iskolás gyermek a templomba is j á r ; ott hallja
az evangyélium prédikálását, hallja, mint magyarázza az
igehirdető nemcsak az uj de olykor az ó-szövetség
egyes tételeit is. A templomi tanítást az iskolában neki
bővebben meg kell magyarázni, s ha annak valamely
csodaszerű tény volt is tárgya, azt sem lehet és kell
érintetlenül hagyni. Nem tudom, foglalkoztál-e te valaha
gyermekek tanításával ? h a n e m : magadnak voltak gyermekeid. Annyira ismerheted tehát a gyermeki lelket,
hogy az nem birja megérteni, felfogni, az elvont igazságokat, példák, hasonlatok, úgy szólván érzékeltetés
nélkül. Lásd, ilyén volt az emberiség nemcsak az ó szövetségben, de még Krisztus korában is. Ezért kivánt
csodákat, mint a te kis fiad vagy leányod kérdezte tőled
egykor : miként nő a fű, miért oly tündöklő a nap, hol
lakik az Isten ? sat.
Megbocsáss, hogy egész a gyermekig mentem, hiszen az övék a mennyeknek országa, s ezt talán ti sem
tagadjátok. Miért akarjátok tehát elvonni az iskolás
gyermekektől a bibliai csodákat, tanulságokat vonva ki
belőlök mint emlitém. Miért ne mondanátok meg nekik,
hogy nemcsak ő előttük, de a felnevekedett emberek
előtt is, vannak a természeti és erkölcsi világban megfoghatatlanságok. Minden nevelési elvek és szabályok
tekintetbe vétele mellett, nemcsak hogy keresztyéni szempontból jogosult-e, de célszerű-e a ti eljárástok a bibliai
csodák kiköszöbölése körül : nem részletezem. Én nem
vonom kétségbe, hogy ti — az eddigi vallástanitást, ma
már sem lényegileg, sem módszertanilag nem találván
kielégítőnek, valami jobbat akartok. Azt sem mondom,
hogy a vallás-nélküliség alapjának lerakásán igyekeztek :
de azt, mint egyéni fájdalmas aggodalmat kimondom,
hogy ha Te és társaid, azon irányba terelitek a vallástanitást iskolában, templomban, mint cikkedben meggyőződésszerűleg kimondád : azon veszitek észre magatokat
hogy nem vagytok keresztyének.
Öreg barátom! Gondolkozzál e felett. Te nálad
már a vér és indulat kell, hogy a bölcsesség és tapasztalat
által korlátoztassék ! Te olvasod a nagy német nemzet
azon tudósainak munkáit, melyekből a protestáns-egylet,
közelebb Lang keresztyén dogmatikáját, — ha ugyan
annak lehet nevezni — lefordította. Hiszem, olvastad
Feuerbachot, Strausst stb. kik mind derék, becsületes

emberek és tudósok voltak, de a protestantismus nagy
családjában azon irányt képviselik, mely vagy mindent
merően tagad, vagy a hitet annyira okossá teszi, hogy
annak minden istenisége s boldogitó volta a tapasztalat keze által zuzatik szét.
Én is komoly figyelemmel olvasom az ujabbkori
szélső irányok elmeszüleményeit s mind inkább meggyőződöm arról, hogy ha utánok indul, nem a megállapodott,
de az élni és hatni törekvő evangyéliumi protestáns egyház
nemcsak keresztyéni jellegétől s a keresztyén vallásboldogitó öntudalmától fosztaná meg magát, de megingatná az
összes keresztyén társadalom erkölcsi fennállását is, ha
ugyan ily nagy hatalomra birna emelkedni.
Én ezt nem remegem; s neked öreg barátom és
azon útra már elindult társaidnak azt mondom először, ne legyetek oly türelmetlenek a jó Heiszler iránt,
azért, mert azon alapot védi, melyen ti is mint papok
és keresztyének kell, hogy álljatok, mig ilyenek lenni
meg nem szűntök. Mint Luthernek volt, ma is van egy
szál embernek is joga protestálni, s azért ő nem nevezhető, hogy ne mondjam csúfolható babona-terjesztőnek, a
keresztyéni meggyőződés és egyéni szabadság tiszteletének
mély bántása nélkül.
Ti továbbá keresztyén lelkészek vagytok. Ha a biblia, az evangyéliom egyes tételeinek fel sem vevése vagy
gúnyoló tagadására adtok példát: az semmivé teszi minden
különben buzgó törekvésteket, szétrombol egyháziasságot
s az isteniek iránti minden kegyeletet.
Végre pedig a mellett, hogy evangyéliomi keresztyének, magyarok is vagytok; s nem lehet, nem szabad
felednetek azt, hogy mi itt szemben a római katholicismussal, mely az egyházunkon, vallásos életközösségünkön
ejtett minden legkisebb rést őrszemmel kisér : mily helyzetben vagyunk.
Ha már most mi azon igyekszünk, hogy keresztyén
— evangyeliomi — álláspontunkat vagy egészen elhagyjuk
vagy legalább kétségessé tegyük stb. v é t ü n k a nemzeti
élet s közszabadság ellen is, melyet még mindig a magyar evangyeliomi protestáns egyház eddigi szívósságával
kellene védelmeznünk.
Helyzetünk komolysága és mindeneknek lelkiismeretes tekintetbe vétele mondatja ezt velem. Ne menjünk
mi már mindig a németek után. Ok sokan vannak. Telik
belőlök tagadó felekezet is ; mig mi belőlünk tudhatjátok,
hogy nem telik. Ne arra nézzetek azért, a melyek hátatok
megett, hanem a melyek előttetek vannnak. Igyekezzetek
mind a tudomány, mind a gyakorlat terén, hívő lélekkel
tenni bizonyságot Istenről s az ő szent fia a Jézus Krisztusról evangyeliomával egyetemben.
Legyetek Krisztus szerint való bölcs emberek, kik
kősziklán épitik tovább a házat, melyben eddig minden
viharok közt áldott békességben laktak, s bizonnyal nem ,
a babonát de a lelki világosságot terjesztették. Legyetek
hű pásztorok, kik lelkesült buzgalommal azon igyekeznek,
hogy utódaik a jövő evangyeliumi magyar protestáns
keresztyénség a nagy és kicsiny gyülekezetekben, a

keresztyén evangyéliumi hit- és szabadságnak több-több
bizonyítékaiban dicsőítse meg magát, s a nemes küzdelemben nem hiú földi dicsőség, de mennyei koronáért
harcolt apáknak emlékezetét !
Felső-bánya 1877. jánuár 27.
CELDER

A szabolcsi egyházmegyének

MÁRTON.

tisztán

didakticai

szempontból kelt határozata a bibliai csodák dolgában
e nagy fontosságú kérdés vallástani megvitatását is
maga

után vonta.

Kozma József

Heiszler

eretnekitő tiltakozására

férfias nyíltsággal és szabad szellemmel

irt cikkben felelt meg;

majd Farkas József

szólalt

fel ós rámutatott a nagy mindenség örök törvényein
belől jelenkező

igazi csodákra,

melyek a

örök és inegingathatlan alapjait képezik;

vallásnak
most meg

Czelder Márton fogja pártját a csodák hitének, mely
szerinte a vallásnak oly nagy fontosságú mozzanata,
hogy anélkül „ elesünk az égtől, hogy éljünk és megsemmisüljünk a földön reménytelenül, megsiratlanul",
szóval megfosztatunk a vallás minden áldásaitól, ha
hogy azt nem hiszszük,

hogy pl. Bálám

szamara

gazdájával érzékeny discursust folytatott.
ü g y látszik, ez oly kérdés, mely felett az emberiség, míg „tükör által látunk" aligha fog valaha
közmegegyezésre juthatni; nem csak azért nem, mert
a csoda a tapasztalati törvényeken

túl esvén,

már

fogalma szerint is be nem bizonyítható, hanem különösen azért, mert míg a régi szabású hivők a csodát
Isten

mindenhatósága

legvilágosabb

nyilatkozatának

tekintik, addig a tudományosan fegyelmezett ész ellenkezőleg a csodában
törvényeiben
tagadását,

a mindenség

nyilatkozó

Isten

az Isteneszme

változatlan

fogalmának

örök

egyenes

megsemmisítését látja (1.

„Tájékozás a theologia mezején."

Irta Ballagi Mór.

2-dik kiadás, 4 9 — 5 9 . 1. és „Az evangeliumi c s o d á k /
Irta Simén Domokos. 4 7 — 5 9 . 1.).
Ami felett azonban okvetlen tisztába kell jőniink,
az, hogy mit kell a bibliáról tartanunk,

melyben a

csodák, mint történt rendkívüli dolgok vannak elbeszélve.
A biblia ugy ó,

mint uj szövetségi részében

történelmi és tantartalmu

könyvekből áll.

nelmi könyveket bebizonyíthatólag

A törté-

az elbeszélt ese-

ményeknél sokkal később korú írók szerezték, kik adataikat többnyire élő szóbeli hagyományból merítették, míg
a tantartalmu könyvek jobbára azon irók müvei, kiknek nevei alatt

léteznek.

Ehez képest a történelmi
n*

könyvekben

a hagyomány mondaszerű természete és

hímező befolyása

alatt

minden

nevezetesebb

tény

háttérbe szorulna

pl. a Hinduk

skót missiónárius

Dr. D u f f

vallása

mellett.

A

„A skót egyház indiai

csoda-alakot ölt, míg a tankönyvekben a szellem min-

missiója" című munkájában egyenesen kimondja, hogy

denható rugóinál egyéb tényezők nem szerepeltetnek,

a csodákból kiinduló bizonyítások a hindúkkal szemben

és a vallásigazságok a legeszményibb alakban jelent-

mind hatástalanok,

és bennük a keresztyénség iránt

keznek.

kedvező

egyáltalában

Az egész biblián pedig az a szent eszme vonul
végig, hogy létesülni kell egy világrendnek,

mely

Isten akaratán

ren-

nyugodva az embert

magasabb

hangulatot

Ők azt válaszolják,

nem

támasztanak.

hogy az ő saját csodáik sokkal

bámulatosabbak. Még döntőbb e tekintetben az 1 8 3 3 ban Bristolban megholt

tudós brahmin,

deltetéséhez eljuttassa. Erről szólnak a próféták mint
jövendőről, ezt hirdeti Jézus, mint olyat, mi

meg-

kellene elfogadnunk, ami mellett a sokaság tanúsága

jelenésével kezdetét veszi, ezt akarja Izráel népe tör-

szól, akkor épen nem lehetne azon csodák igazságán

ténetében feltüntetni a szent történelem, és az Íróknak

kételkedünk,

melyek

csak szigorú igazságszeretetéről tanúskodik,

benszülöttek

közt

a célra szolgáló adatokat változatlanul

hogy az

ugy

közlik,

mind azt tény ül

mint szent legendák
keringenek.

azok a hagyomány

„Ha

Avvagy

S kérdem, nem roppant áldás-e, ha oly korban,
okait nem

által reájuk szállt jelentések, és

is-

mint pl. Ugustuy, Vushisztu és Gotum vagy emberré
lett isteneik, mint Ram, Krisnu és Nurzingh koruk-

merve mindenütt csodákat l á t : a szentirók ama csodákat

beli barátaik és ellenségeik, tudósok és

oly eszme szolgálatában

választottak jelenlétében és a tömegek

történteknek

a hindu

nincsenek-e

csodaelbeszélések birtokában, melyeket az ő szentjeik,

ahogy azokat a hagyományból nyerték.
mely a világ folyásának természetes

következő nyilatkozata:

Ram moh un

Roy

mutatják fe',

tudatlanok,
előtt véghez

melyet a legszigorúbb tudomány is a legfelségesebb-

vittek? Nem tud-e a hindu e csodák erősítésére te-

nek és az emberiség

kintélyeketfelmutatni ? tekintélyeket legnyakasabb ellen-

végrendeltetésével

összeesőnek

ségeinek, a Jeinsz-eknek történetéből, kik az ő csoda-

elismerni kénytelen?
Hogy pedig a bibliai szent-irók nézete szerint is
a vallás lényege, benső valósága nem ama külső, egyszer
történt

tényeken,

csodatetteken,

hanem

a

elbeszéléseiknek

igazságát ós hitelességét

tökéletesen

elismerik? stb. stb."

szellem

Látnivaló ezekből, hogy rosz

szolgálatot

tesz

örök isteni erején nyugszik, erre nézve számtalan he-

vallásunk szent ügyének, ki azt a szent

lyet hozhatnánk fel az ó és uj szövetségből, melyek

ben elbeszélt csodák hiteles voltára akarja alapitaní,

közül legyen elég ezúttal a Deut. 3 0 n _ 1 4

olvasható

nem csak azért,

mert

történelem-

az által ellentétbe hozza

a

következő felséges nyilatkozatot idéznünk: „A törvény,

vallást az évezredek tapasztalatai által gazdagodott ész

melyet én parancsolok tenéked ma,

törvényeivel,

tetlen csoda neked,

nem

megfejthe-

sem távol sincs tőled;

nem az

a

tudomány

megdönthetlen

tanúságával, hanem különösen

azért, mert

igazságú
azon

az

égben van, hogy mondanád: ki megy föl helyettünk

alapon vallásunk

az égbe, hogy alá hozza nekünk és hallassa velünk,

kőztetve a többi világvallások színvonalán alábbállóvá,

hogy

alsóbb reudüvé degradáltatik.

teljesíthessük;

hogy mondanád:

sem a tengeren

ki kél át

túl

nincsen,

helyettünk a tengeren,

absolut szellemi

Szerencsére

fenségéből

kivet-

vallásokmányaink közt ott van J á -

hogy elhozza nekünk, és hallassa velünk, hogy telje-

nos

síthessük. Hanem felette közel van hozzád, szádban,

hatja, hogy Jézus a jelek és csodák eszközölte hitet

szivedben van, hogy teljesítsed."

hiábavalónak, semmisnek nyilvánította (1. „Tájékozás a

Ezen

ó

szövetségi dicső

nyilatkozat

III.

és

IV.,

melyekből

mindenki

megtanul-

után

a ! theologia mezején" 5 4 — 5 6 1.), amint hogy tényleg
keresztyén vallásnak valóságos lealacsonyítása azt
a keresztyénség a zsidó ós pogány nézetek feletti
állítani, hogy Jézus azt külső jelektől tette volna
diadalait nem csodatevőknek köszönheti, amilyenek
függővé.
Ha a vallás igazvoltának fokmérőjét az aunak

akkoriban a zsidók és pogányok közt is feles számmal

létezetek

(a

sok közül csak

Barkochbára

és

alapítása körül történt csodák és jelek képeznék: ak- j tyanai Apolloniusra emlékeztetünk); hanem köszönkor a keresztyénség a héberek vallásával összehasonheti nagy terjedését tanai boldogító erejének, azok
lítva nem csak hogy haladást nem, de valóságos
szellemi íelsőbbségének, mely híveit csodaadásra és
hanyatlást jelözne ; világtörténeimileg pedig messze
önfeláldozásra lelkesítette. Ez önzetlen
lelkesedés

figyelmeztette

a

bomlásnak

indult

ó-világot,

hogy

oly szellemi tüneménynyel áll szemben, mely hivatva
van az egyesek regeneratiója folytán a

társadalmat

megmenteni.

stb. E képzeleti lények

a szellem hatalmának
embereket

e

világhódító

rendkívüli

eredményei

bámulatra

az

ragadták,

melyek azokat az emberek
némileg

akkori

felfoghatókká tették,

kapcsolatba,

észjárása

szerint

a mennyiben a hivő

nézete szerint a csoda az oknyomozó „miért" kérdésre

semmi sem korlá-

ördög- és halottidézők stb.
Ily világ közepett élt Ázsiának
ban, Palaestinábau az a nemzet,
eszméje,

mely

szerint

mindenestül Istenben

tény,

volt

arról,

korban

valaki egy

közönséges székelylyel

ságharcunk

erdélyi

nevet tartott m e g :

legutóbbi szabad-

eseményeiről, azt

talni, hogy az, a harc

is beszéljen
fogja

tapasz-

élünk,

mozgunk ós vagyuuk, kétségkívül a legnagyobbszerű
mozzanat az emberiség életében; de

Még a mai felvilágosodott

kis zugá-

a sz. történelem keletkezett. A sz. történelem alap-

retes

kiderítése.

egy

melynek kebelében

ész előtt a tünemény

okának

világ

kezésbe tehesse; ezt eszközölték a tátosok, bűbájosok,

csak olyan kielégítő felelet, mint a milyen a gondolkozó
természeti

a

megfejtésére. Csakis az a feladat,

hogy az ember e láthatatlan hatalmakkal magát érint-

és hogy az uralkodó csodahit e nagyszerű változások
szerzőjét oly rendkívüli tényekkel hozta

hatalmát

tozza, s épen ennélfogva legalkalmasabbak
rejtélyes jelenetei

Semmi sem természetesebb azonban, mint hogy
akkori

tündérekkel, manókkal, lidércekkel, hazajáró lelkekkel

hogy

a

amit

zsidó

mai

nap

mint

az

fogalma

természetes

alatt értünk, és távolról sem
szellemi

másfelől

népnek
sejtette,

ismesem

világrend

hogy

anyagi világban immanens

úgy a
örök

egész

folyamából csak

két

törvények szerint történik minden. Ily kezdetleges világ-

Bem-ét és

Gábor Áron-ét.

Ha

nézet mellett a mindenható Isten fogalma a csodahitet

aztán Bem viselt dolgai után tudakozódik az ember,

nem hogy megszüntette volna, hanem inkább

a székely nem azt beszéli el, hogy ment be a nagy

szilárdította, a mennyiben a mindenhatót sem világ-

férfi

és hogy

rend, sem természeti törvény, sem semminemű föltétel

kis

cselekvéseiben nem korlátozhatja.

egy

verte

maga

szét

puszta kézzel Erdélybe

hamarjában

összeszedett-vedett

pattal néhány hó alatt a hadedzett

német

csa-

sereget,

meg-

Fentebb kifejtettük, hogy a bibliai csoda volta-

hanem elfogja mesélni, mikép szedte ki a piski csata

képen

után zsebéből a golyókat, melyeket rálőttek, és adta

eszméjének

oda segédjének, mert őt a golyó nem járta.

szempontjából való érvényesítése. E szempont a bibliai

Ime ilyen a tanulatlan primitív ember eszejárása:
Bem nagy csodadolgokat mívelt, tehát okvetlen

cso-

nem

sított

ész

datevő erővel kellett rendelkeznie. Ez okoskodás ma-

helyezi;
mellett

bizonyítja, hogy a

az

mint

az

emberiség

elbeszéléseket a tudomány

gában véve logikai, s csak

azt

egyéb

előtt

Isten

mindenhatósága

gyermekkori

vívmányai által felvilágo-

tagadhatatlanul visszás

mert ha pl. a monda,
csodákitarfcással

világnézete

küzdő

világításba

mely a Jehovismus
Elizeus

dicsőítésére

legmíveletlenebb ész is a szellem immanens törvénye

elbeszéli,

szerint gondolkozik, és ahol okozatot tapasztal, ott meg-

partján dolgozó szegény embernek a vizbe esett bal-

felelő okot tesz f e l ; minthogy pedig a reális világ korlátolt

táját az által, hogy egy utána vetett fadarab segít-

ismerete mellett az igazi ok felismerésére nem képes,

ségével a víz színére hozta és kihalásztatta: ez elbe-

azon képzeleti világban keresi

azt, melyet a babona

elméjében teremtett.
világrendről, az abban uralkodó változatlan

nem

ismerő zsidóknak

nak tűnt fel;

míg nekünk,

vizbeesetfc baltát a víz

felszínén fenndszóvá tenni, annyi mint az universum

természet-

világait egyensúlyban tartó nehézkedési törvény meg-

sincs, hanem van a dolgok rendes folyása,

szüntetése, mit ha csak egy percig tartottnak gondo-

törvényekről fogalma nincs, arra nézve
feletti

szélés a természet törvényeit

csekély incidensből történt csekély jelentőségű c ódá-

Magától értetik azonban, hogy akinek a t e r m é szetes

mikép szerezte vissza a próféta a Jordán

amelyre mint megszokottra
rendkívüli jelenetek,

nem ügyel, és

melyek

figyelmét

vannak

felköltik

és

azokat okozó titokszerü hatalmak föltevésére vezetik.
Ex az ókori

népek

szellemi

állapotának

lános képe. A tapasztalati jeleneteken

álta-

lunk is, az egész világegyetem összebomlását eredményezte volna.
Nem olyan gyerekességekben csodálja a mai ember
Isten mindenhatóságát, hanem

akár

távcsővel

fegy-

túl, melyeket

verzi föl szemét, és látja a véghetetlen térben keringő

nem értenek, kezdődik számukra a képzelet birodalma

mérhetetlen világokat, melyekhez képest földünk por-

tele csodaerejü lényekkel:

szemnyi

angyalokkal,

ördögökkel,

nagyságú;

akár

a nagyitón

keresztül egy

vizcsoppet vizsgál, ós abban a szerves élőlények egy

ható csak ugy lesz, ha jelentőségét a vallás-igazságok

egész világát bámulja; lelke okvetlen imádattal meg-

körén túl nem terjesztjük, ha belátjuk ós elismerjük,

telik az iránt,

hogy amaz igazságokat a szent-irók csak is az által

ki mindannak

bölcs alkotója és fen-

tartója.

tehették elfogadhatókká, hogy minden egyéb tekinte-

A reális világ
a

képzeleti világ

ez isteni magaslatáról tekintve,
emberi

alakítmányai

tekben koruk világnézetének alapján állottak,

semmiségbe

Soha se feledjük, hogy a biblia nem valami tudós-

enyésznek, a nélkül azonban, hogy a bibliai okmányok,

nak előre kidolgozott terve szerint, muzeuniában készült

melyekben ama kezdetleges képzetek a legfenségesebb

könyv, hanem egy egész nemzet másfél évezreden át

eszme kifejezésére szolgálnak, legkisebb csorbát szen-

kifejlett élményeinek ós az emberiség legszentebb con-

vednének.

ceptiójából

Ne higyje egyébként senki, hogy midőn a csodának az azt megillető

helyet

kimutatjuk,

ez által

biblia

tán a biblia tekintélyén csorba ejtetik. Épen megfordítva; a biblia tekintélye az óriásilag fejlődő emberi

sa

ész mindent kérdésbe tevő hatalma ellenében fenntart-

1. „A szent történetek rövid foglalatja és a
ker. egyház történetei kérdések- és feleletekben
Népiskolák számára. Kilencedik javitott és bővített kiadás.
56 lap. Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Béla, a ref.
főiskola betűivel. 1877. Ara kötve 14 kr.

életébeu

feddésre

S

ban

'

va

a

ű

y

ilatkozott

Mint
isteni

ilyen, a
Sond-

mindenestül .hasznos a tanításra,

megjobbításra, a fenyítékre, mely igaz-

gy°ü-'
.
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folyt eszméinek tárháza.
nemzet

viselésnek hü tükre,
a
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hol egyik, hol másik végzett diákra bizták a v a l l á s t a n i t á s t — nem v a l l á s o s n e v e l é s t — s néha
egy évben 3—4 ily helyettesitett egyén is váltotta fel
egymást ugyanazon széken: lejárta, túlélte magát s mint
olyan kiküszöbölte tett. Szaktanár állíttatott be, ki a mai
szakrendszer szerinti tanításnak megfelelően, kiválóan
vallást-, erkölcstant- és egyháztörténelmet tanít az egész
gymnasiumban. Mindenesetre előlépés, haladás, melynek
jó következményei el nem maradhatnak.

2. „A keresztyén erkölcstudomány
rövid
Sárospataki főiskolánkban pedig a jeles tanárikar
foglalatja S* Népiskolák számára. Átnézett és javitott „ i r o d a l m i k ö r t " alakítván, szakosztályokat állíkiadás. Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Béla, a ref. főiskola betűivel. 1876. 36 lap. Ara kötve 18 kr.

Egyházi életünkben tagadhatlanúl égető kérdésnek
van elismerve a vallástanítás kérdése. Alig van tárgy,
melylyel gyakrabban és tüzetesebben foglalkoznának lapjaink s ügybuzgó egyházi férfiaink, mint épen ez Hírlapi cikkek, e.-megyei és e.-kerületi jegyzőkönyvekkel
bőven indokolhatnám állításomat. E lapok olvasói, a
gőzerővel haladó világgal lépést tartani igyekező emberek előtt azonban ez fölösleges. Akik pedig nem olvasnak és nem gondolkoznak s igy elmaradtak, azokhoz úgy
sem jutna el indokolásom.
S hogy e mozgalom megindult és olyan élénk, —
helyén van, rendin van. Ez egyik eszköze az egyházi
élet terén tapasztalható közöny megszüntetésének. Ez
úton, a vallástanítás, helyesebben vallásos nevelés által
lehet az egyház tagjaiba uj életet, lelkesedést támasztani.
Ki merné tagadni, hogy a vallásos nevelés kérdése már eddig is szembetűnő lendületet vett. Uj, a mai
neveléstani elvek szerinti kézikönyvek keletkeznek. Némely főiskolában a régi slendrián rendszer, melyszerint

tott fel. A vallástudományi szakosztálynak is, mint a
többi osztályoknak kötelessége a hazai és külföldi tankönyvirodalom figyelemmel kisérése; a forgalomban lévő tankönyvek hiányainak kijelölése ; uj könyvek készítése
felőli alapterv előterjesztése.*)
Epen e szakosztály munkálkodásának eredményeként van szerencsém ez ismertetés elején jelzett két művet a t. olvasó közönségnek bemutatni. Nem uj könyvek
ugyan ezek, hanem csak „átnézett", illetve „bővített és javított" kiadások; de sok helyütt uj, vagy legalább e könyvekben nem tárgyalt eszmékkel, vallási és erkölcsi elvekkel találkozik az olvasó, mint a tanitó és növendék is. S hogy
egyik szavamat a másikba öltsem : talán jobban is jön
ki, ha a vallási világnézlet változtatása ilyen „javitott"
könyvek által történik, mintha egészen uj könyvek eszközölnék azt. Mert a mi „uj", viszazatetszést, sok esetben megdöbbenést, rémületet idéz elő a lelkekben még
tanítóknál is, s hogy ugy szóljak a célt magát veszélyezteti vele az ember. Mig így észrevétlenül történik az
*) Sárospataki irod. kör alapszab. 35, 36, 37, §§.

G. P.

átalakulás. Aztán a vallástanitásnak, a vallásos nevelésnek nem az ismeretek szaporítása, uj meg uj fogalmak
szerzése a feladata, hanem — mint Warga J. kifejezi
— élő és munkás hit ébresztése, megalapítása."*)
A testvér evangelikus hitfelekezet kebelében ily
irányú vallástani kézikönyveket irtak: Wéber S. Bánhegyi és Csiskó J. — Nálunk ref.-nál Árvay J. és Szász
Domokos. De ezek közül az Árvái é az elemi I. és II. |
osztály, Szászé meg épen a gymn. felsőbb osztályai szá- ;
mára készült s igy roppant nagy űr van betöltetlenül, j
Ennek az űrnek kisebbítéséhez járúl az általam ismertetendő két tankönyv, egyik az elemi iskola 3-ik, másik
a 4-ik osztályban tanítandó tananyagot ölelvén fel.
Lépjünk közelebb hozzájuk
Miután a cél: a vallásos nevelés oly mindenek
feletti, oly szent, lássuk váljon e könyvek, mint eszközök
alkalmasak-é a jelzett cél elérése , vagy legalább megközelítésére.
Lássuk első helyen a „szenttörténet", illetve „ker.
egyháztörténetet", mint olyat, melynek a tanitásnál is
meg kell előznie az „erkölcstant." Minthogy „javított" s
„bővített" könyvvel van dolgunk, nézzük : milyen mérveket öltött a javulás és bővülés. Nekem ezt annyival
is inkább kötelességem megtenni, mivel 1874-ben, e becses lapban, egy cikksorozatban elég kíméletlenül, himezés
hámozás nélkül rámutattam a többiek közt a vallás- és
erkölcstani x-égibb kézi- és tankönyvek hiányai, tévedéseire is.
Lássuk tehát.
A régi azzal a kérdéssel nyit be a gyermek érzelmi
s kedély világába, minden kopogtatás nélkül, hogy : „Ki
teremtette e nagy világot ?" A feleletet nem recitálgatom.
Úgyis tudják azt mindazok körülbelől, kik e könyvismertetési cikkecskét olvasásra méltatják, hogy mi ama
könyvben a feltett kérdésre a felelet.
A „javított," legyen ezentúl a neve „új kiadás"
szerint, mintegy kézenfogván a tanitó kicsi növendékét,
s tekintetét szelid szavakkal a körülte levő szemlélhető
tárgyakra irányozván, azt kérdezi tőle : „Ha a szabadban !
körültekintünk, mit látunk?" F. „Látjuk az eget, rajta
a napot, éjjel a holdat és csillagokat; látjuk a földet,
ezen a hegyeket, völgyeket, síkságokat, állatokat, Dövényeket."
A régi második helyen kérdésbe teszi: miből teremtette isten a világot ? — és mi által ? stb. Az uj
kiadás : „Mindazt mi az égen és földön van, egy szóval hogyan nevezzük?" F. „Világnak." Ennek nyomban utána egy 3-dik k. „Magától állott-e elő a világ
vagy nem?" F. „E világ magától elő nem állhatott,
mivel magától nem jöhet létre semmi, hanem okvetlenül
egy bölcs alkotó alkotta azt." 4. k. „Hogy nevezzük
mi ezt a bölcs alkotót?" „Teremtőnek vagy Istennek."
* ^Nevelés és oktatástan alapvonalai.'
magánhasználatra. Irta Warga J. 137 1.

Képezdék számára s
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5. k. „Mi által teremtette Isten a világot ?" „Az ő isteni
hatalma által " Állapodjunk meg itt kissé.
Az uj kiadás emez 5 kérdésével egy lényeges
paedagogiai elvet, fontos szabályt látuuk felvezetve, alkalmazva : a s z e m l é l t e t é s elvét; s azon szabályt,
hogy : „közelievőről menjen a tanitó növendékeivel a
távollevőre: ismertről ismeretlenre." Ki ne ismerné itt el
a paedagogiai helyes tapintatot s jó érzéket?! Ki ne
örülne az ily kezdetnek ; mikor kiki tudhatja, „hogy a
milyen a kezdet — olyan a vég", „ki jól kezd — jól
végez "
A régi aztán azt kérdi: „Hány napon teremtette ?"
t. i. Isten a világot. F. „Hat napon, ily renddel" stb.
Az uj kiadás: k. .Egyszerre teremtette Isten mindazt, a
mit világnak nevezünk, vagy nem?" F. „Nem egyszerre,
hanem azokat csak lassankint, egymásután állította elő."
Megint más kérdés: „Mily rendben?" F. „Oly rendben,
a melyből világos, hogy az utóbbiaknak, az előbbiekre
okvetlenül szükségök volt. Ujabb k. „Mit teremtett Isten
először?' F, „A mennyet és a f ö l d e t . K . „Mit másodszor?" F. „A kiterjesztett levegő eget", és így tovább
A kérdések és feleletek ilyetén való összeállítása és
közlése után talán fölösleges is ujjal mutatnom a javító
ügyessége s eljárásának helyességére. Mindenki beláthatja
egy tekintetre, hogy e kérdéssel: „mily rendben," s a
reá adott felelettel Isten bölcsessége sokkal világosabban
van a gyermek elé állítva, mintha akárhány csodás dolgot tulajdonítanánk a mindenhatónak a világ teremtésénél.
Ez az egyik, mit mégis felemlitendőnek s kiemelendőnek
tartok; és a miért szórói-szóra közlém a fentebbi kér'
déseket és feleleteket. Másik ennél talán még fontosabb. —
Nevezetesen :
A természettudományok mai fejlettsége mellett a
világnak „hat napokon" való teremtése és előállása legalább is olyan furcsának tűnik fel, mintha mese volna.
Mikor látja az ember mindenütt az örök törvényszerűséget, a folyton-folyó fejlődést s olvas a föld
életének, alakulásának külömböző korszakairól, szinte
ugy szúrja a szemét az a hat napon való teremtés. A
bibliamagyarázók jó részben már el is ejtették a „hat
napokon" való kifejezés használatát s még az orthodoxok
is igyekeznek azt, egyik így, másik úgy magyarázni.
Csűrik csavarják. Vannak, kik az egy napot úgy értelmezik, hogy azon már maga Mózes is egy korszakot
akart érteni. Milyen ügyesen siklik el szerzőnk „először"
„másodszor" kifejezéseivel a vitás kérdés mellett! A
kérdéses tárgy értelmezését a természettudományok vívmányainak megfelelően adja, a nélkül, hogy a hivő
vallásos érzületét sértené.
Van még egy kérdése az I. szakasznak, melynél
érdemes leend megállapodni. A régi kézikönyv t. i. azt
kcrdi: „Ki adott alkalmatosságot az embernek a bűnre ?*
Feleli rá ugyancsak az a könyv: „Az ördög, irigyelvén
annak boldog állapotját." Azt ugyan megmondta, meg
is magyarázta s szépen indokolta is, csak legyen a ki
értse, meg elhigyje. Ki aa, a ki be nem látja, hogy

midőn itt a rosz, a gonosz személyiséget nyer, a gyermek j lett ennek ; valamint ezek: Kiknek uralkodása alatt
az ördög személyében magán kivül keresvén a bűnnek
voltak a zsidók ; mint bánt Antiókhus király a zsidókokát, képzelgésre, babonára vezettetik ?! Az uj kiadás
kal , kik voltak a hadakozásban a zsidók vezérei s
azt kérdezi: „Mi vitte az embert a parancsolat megszevisszanyervén szabadságukat , kiknek igazgatása alatt
gésére?" F. „A tiltott dolgok után való gonosz kiváltéltek ? egyébre nem valók, mint hazafiúi érzelmek
ság, mit ördögnek is nevezünk." E kérdés formulázásáápolására. Ezekkel vallásos érzelmet nem fejlesztünk ;
val pedig javitó, a modern theologiai felfogás szerint
tehát bátran kimaradhattak volna a többiekkel együtt,
jár el s e pártnak e tárgy róli nézetét ismét elisaz én véleményem szerint.
merésre méltó tapintatossággal viszi be a könyvbe és
A VII. szakaszban van egy uj kérdés, mely méltó a
azzal együtt az iskolába, s lesz vele a tiszta, józan valfelemlitésre. A régi azt kérdi: „Csudatételei minémüek —
lásosság terjesztője.
t. i. a Jézuséi." Az uj kiadás : „Cselekedetei minémüek."
A felelet ugyanegy reá minden könyvben; de az értelme
Ugyancsak az első szakaszból kimaradtak az özönegészen más lesz így az egész feleletnek. Az pedig,
víz előtt élt patriarchák; meg Énoknak életében való égbehogy: „ezen csudákkal mit mutatott meg a Jézus" —
ragadtatása, mihez bizony nagyon erős hit kell.
egészen kimarad. Szerintem helyesen, mert Jézus nem
Miután e szakasznál elég részletesen kimutattuk
csudatételei által mutatta meg, hogy ő Isten fia, hogy
a javítások szükséges, célszerű s hasznos oldalát, úgy
Messiás s hogy Istentől vagyon az ő tudománya ; hanem
hiszszük felment az olvasó bennünket attól, hogy az egész
megmutatta mindezeket tiszta és felséges tudománya,
munkát ilyen apróra szedve mutassuk be. Annálfogva,
bűn nélkül való élete s magasztos, felemelő, sokszor báhogy a téri el is gazdálkodhassunk, melyet a t. szerkeszmulatra ragadó nemes cselekedetei által.
tőség rendelkezésünkre bocsáthat, csak egyes meg
jegyzésekre fogunk a többi szakaszoknál szorítkozni, a
A VIII. számnál dicsérettel kell felemlítenem azon ellegutolsó szakaszig, mely egészen újonnan van felvéve. járást, hogy átdolgozó, István első vértanúról igen ügyes
A II. sz.-nál a Bábel tornyának meséje ismét kiélet- és jellemrajzot ír valamint Saulról is. Azután
maradt. Az embereknek a földön való elszéledése, fajokra,
ennek s az ő belőle kifejlett P á l n a k működését és
törzsekre oszlása pedig ismét a mai természettani, égtevékenységét igen alaposan lélektanilag rajzolja. Végül
alji, élettani s nyelvészeti búvárlatok eredménye szerint
leirja az általa alapított gyülekezeteket, a melyek mind
van feltüntetve. Érdekes s tanúlságos is e kérdés: „Mi
nincsenek érintve sem a régi kiadásban.
következett abból, hogy az emberek külön tájékon teleA IX. és X. sz.-ról csak annyit jegyzek meg, hogy
pedtek le?" F. „Az, hogy az emberek különböző éghajaz átdolgozó szakértő kezének nyoma ezekben is, minden
lat alatt különböző szint és alakot nyertek; különböző 1 egyes kérdés- s feleletnél szembeötlik.
nyelvűek és szokásuak lettek ; külön néptörzseket alkotA Xl-ik már az az újonnan felvett szakasz, a
tak ; más-más Isteneket alkottak, vagy bálványimádásba
melyről fentebb futólag említést tettem. „A keresztyén
merültek."
vallás megújításától vagy a reformátiótól a jelen időig".
A harmadik szakasznál Sodorna, Gomorah és Lót
Különös előszeretettel Kálvin alakja van kidombohistóriája kimaradt. Az pedig igen szép lélektani fejterítva. A magyar reformátorok közül pedig: Sztáray,
getéssel van igazolva pár kérdésre adott felelettel, hogy
Kopácsi, Szegedi, Juhász, Dévai és Hontér jellemzése s
Mózes miként maradhat hű a királyi udvarban is a
működése említtetik fel. Továbbá elő van adva a Luther
zsidónéphez, melyet az egyptomiak és a királyiház
és Kálvin követőinek különválása Magyarországon. A
gyűlöltek ?
Rudolf király alatti üldözés, templomok, iskolák elvétele.
A 4. szakasznál kiemelendő az átdolgozó azon eljárása,
Bocskai, Bethlen és I. Rákócy György küzdelmei s harmelyszerint a Mózes példájában igen szépen ülteti be a
caik a vallásszabadságért. Az I. Lipót alatti kínos állagyermek lelkébe az Isten iránti háladatosság érzelmét,
potok : a gályarabság, az eperjesi vértörvényszék, stb.
midőn azt mondja, hogy Mózes az Egyptomból való
Legközelebbről ott vannak tárgyalva a szeptemberi pátens
szabadulás emlékére egy igen szép hálaadó éneket irt s
és az erre következett küzdelmek. Végül hogy mennyi
ünnepet rendezett. Ezzel aztán megfelel azon kérdésre
az európai protestánsok száma Hányan vannak különöis, mit gyakran tettek már fel a vallástanitásnál, hogy :
sen Magyarországon ? és hogy a külömböző felekezetek
„Kell-é az ó-testamentomi történeteket is tanitani ?"
dacára is mi a jó keresztyénnek kötelessége?
Az V. és VI. sz. ugyan rövidre össze vannak
Im ez az új kiadású szent történet tartalma, dióhéjba
húzva az igaz ; de mégsem eléggé. Itt ugyanis nem az
szorítva. — Miután az egyes szakaszok-, sőt egyes
a cél, hogy a hazafias, nemzeti érzületet felköltsük
kérdéseknél részletesen elmondtam véleményemet, most
és fejleszszük; mert erre idő itt nem jut s a
nincs egyéb tennivalóm, minthogy némely általános észhazafiságot a polgári történelem kapcsában keli tanulni
revételeket is előadjak, melyek a könyv átnézése alatt
növendékünknek. E kérdések pedig : Izráel országának
lelkemben felmerültek.
ki volt első királya: Hány esztendeig állott fel Izráel
Mindenek előtt megjegyzem, hogy a nem mai keltű
országa; továbbá: minő sorsa lett annak ? Hát Juda or- i ugyan, de vallásos tankönyv iróink által eddig figyelembe
szágának — mint folytak dolgai s minémü kimenetele
nem vett didaktikai, methodikai és paedagógiai szabályok

szerint tette meg az átdolgozó a javításokat és kihagyáEgyébiránt meglássuk mily hűséggel lesznek visszasokat. A minek sem erkölcsi, sem vallási tekintetben
adva a dallamok, fog-e azokon e lá'szatos művészet romsemmi hasznát nem veheti a növendék : egyszerűen kibolni vagy nem ?!
maradt.— A zsidók történetéből azonban, véleményem
Az énekeskönyv belbecse azzal sem hatványozódik,
szerint, még többet is lehetne kihagyni; a mi úgy történha a régi hangjegyzést a maiakkal cseréljük föl akkor,
hetnék meg, ha nem kérdések- és feleletekben, hanem
midőn egy t e l j e s e n uj é n e k e s k ö n y v
élet- és jellemrajz alakjában tárgyaltatnának az egyes
k é s z í t é s é r ő l v a n s z ó , ez csekély mérvű s
főemberek történetei s a neveikkel öszszeköttetésben lévő
épen semmit nem érő elohaladás e téren, a használaton
események; talán épen úgy, mint Bánhegyi teszi.— Az
kivüli versek s énekek kihagyása, a könyv belterjedelévszámok, nagyon helyesen, szintén kimaradtak, mint a
mének kevesbitésére már előnyösebb, de anyagilag is
melyek szükség s haszon nélkül terhelik a gyermek
csak ugy, ha a felveendő dallamok a régi hangirásban
emlékező tehetségét.
hagyatnak, mert a mennyivel kevesebbe kerül a szöveg
újbóli kiadása az eddiginél, annál többe jő az uj hangDicsérettel s az új kiadás előnyéül kell még felemjelzés szerinti nyomatása a dallamoknak, főleg mozgó belítenem, hogy a ref. egyház történetét kétszerte nagyobb
tűkkel, úgy annyira, hogy lesznek oly dallamaink, meterjedelemben tárgyalja, mint a régi kiadás.— Az irály
lyekből kettőnek hangjegy szedetése annyiba kerül, mint
tiszta, szabatos. A körmondatos feleltetést, mi a 3-ik elemi
osztálynál csak érthetlenséget, zavart okozhat, mindenütt • j egy ív tiszta szövegéé, tehát a mi nyereség a réven
lenne, a vám után leend fizetve. Ha csakugyan kogondosan kerüli. Szóval az átdolgozás, az új kiadásnak
moly szándék majdan egy uj énekeskönyv kiadása,
határozott előnyére van s a kis könyvet nyereségnek
akkor
a revideált zsoltárkönyvből tisztán csak a soha
tekinthetjük iskoláink- s vallásos életünkre nézve.
nem használt versek és énekek hagyassanak ki, a régi
GÖRÖMBEI P É T E R .
[Vége következik.]
hangjelzés pedig kijavítva maradjon meg. Igy fog anya
gilag valami haszon háramlani, másként nem.
Átalában ez ügyre vonatkozólag jelenleg ennyit
Szellőztetése a tiszántúli r e f . e g y h á z k e r ü l e t által az |
kívántam fölhozni, hogy észrevételeim a küldöttség néÉ n e k e s k ö n y v t á r g y á b a n k i n e v e z e t t k ü l d ö t t s é g jelentézeteivel nem találkozhatnak, vagy hogy eljárását magaszs é n e k , p á r h u z a m o s a n é n e k e i n k r e t e t t rövid j e l l e m z é s e k
talólag nem emelhetem ki, az a dolgok természetében
rejlik, a mit tett, meg vagyok győződve, hogy azt neé s észrevételekkel.
mes szándékkal tette, de más részről tudom azt is, hogy
(Váge.)
ha behatóbb tanulmányozással, ugy a dallamokra, mint
196. Dics. a 3. és 5. v. is maradjon ki.
a szövegekre nézve, vagy a mivelt prot. egyházak énke197. 199. Dics. kihagyható, elég ez alkalomra
irodalma ismeretével, azonkívül reformált magyar népünk
3 ének.
vallásos életfejlettségének kellő figyelembe vételével kezd
200. Dics. az 5. 6. 9. 10. v. föl nem vehetők, a
a revideáláshoz, akkor nem ily felületes jelentéssel áll
7. v. pedig megmaradhat.
elő. —
204. Dics. dallamáért nélkülöztessék, marad még
Népünk vallásos látköre már jóval tisztultabb,
2 ének, s ez elegendő.
fogalma, elve, meggyőződése, nézete, gondolkozás módja
207. 209. 210. 212. 214. Csak a tért foglalják
a vallásos dolgokra nézve egészen kimagaslik a régi hohasztalan.
mályos ködös légkörből, fogékonyabb, s hajlandóbb min211. 213. Dics. fentartható.
den korszerű javítások és módosítások iránt, mint sem
A többi általam nem emiitett dicséreteknél jelzett
ilyen átmeneti újításokkal beérné, tudván, hogy*egy rosmódosítások, ideiglenesen meghagyhatók.
kadozó avult épület fentartása többe kerül, mint annak
Mielőtt e szerény észrevételeket bezárnám, legyen
teljesen újbóli kiépítése.
•
szabad bizonyos figyelemre méltó dolgokat komoly figyelJelenben tehát az énekeskönyv teljes átalakítására
meztetésül közölnöm.
határozott föllépés, biztos alapokon nyugvó kivitel, szaKilátásba van helyezve, hogy a zsoltár énekek ere- kítás a régi ódonszerű nyelvezettel a nélkül, hogy a
deti rithmusa modernizáltatik, kárhozatos dolog volna ezen
zsoltár szöveg magasabb tételei az által szelleméből veszíeredeti s a szerző által célba vett rithmust megsemmisíteni, tenének, szükségesek. A revideált énekeskönyv csak oly
mint szintén a dallamok eredeti alakzatán is önkénytes
helyeken használható, hol diktándo éneklés van, de hol
változtatást tenni; tudjuk, hogy egy hanglépcső kicseréaz előbbi el van terjedve, s mintegy biblia gyanánt kelése is már más jelleget ad a dallam-tételnek, s miként a leg- gyeltetik, ott tért egy könynyen nem foglal. Ha tehát a
bájolóbb arckép kinyomatát egy oda nem illő ecsetvocélba vett Énekeskönyv csak is ideiglenes használatra
nással megsemmisíthetni, épen ugy tönkre silányithatni
és csak is átvezető hidul szolgálna egy teljesen nagyobb
a dallam képleteket oda nem illő hangmódositásokkal; belbecsűnek létrehozásáig, akkor Pál Imre lelkész úr
reformált egyházunk ezen ősi kincseit tartozunk eredeti
nézetét helyeslem és pártolom, s azt mondom, hogy vagy
valóságában híven megőrizni.
maradjon a régi, vagy egy teljesen uj énekesköny szer12

kesztésére tétessenek intézkedések „tertium non datur."
Hogy Batizi-, Sztárai- és Szeneihez hasonló készségű s
lelkesedésű költőink nem akadnának, kétséges dolog, de
kétségesebb, hogy a meglevők csak egy pár év múlva
is meglesznek-é? ugyan azért, mint Fáy mondja: „ n e
kössön, n e n y ű g ö z z ö n le b e n n ü n k e t sem
a g g s z o k á s , sem e l i d ő s ü l é s , sem t e k i n t é l y ,
h a n e m a j ó , j o b b , s l e g j o b b , " tehát fogjunk
minél elébb az anyagok gyűjtéséhez és feldolgozásához,
ugy is időbe kerül, mig e tekintetben teljes megállapodásra vergődvén, rendbe leszünk.
Végül szabad legyen még egyszer az illetőket arra
kérni, hogy a zsoltár szövegek s dallamok átalános s
kivétel nélküli használatától álljanak el, tartsunk meg
minél kevesebb mennyiségű dallamokat, de ezek aztán
gondosan kiválasztottak legyenek, s ujakkal pótoltassanak.
Azt mondja szintén Fáy, kinek e tekintetbeni gondolkozását végetlenül becsülni lehet, „ i g a z á n s z a k m á n y, i d ő t ő l t ő s z a k m á n y a z s o l t á r o k a
s z e g é n y r e f o r . i f j ú s á g o n " nagy igazság ez, s a
mind inkább szaporodó iskolai tantárgyak száma ezután
sem nyújt kilátást arra, hogy iskoláinkban kivétel nélkül
minden dallam tanítás alá vétessék
Nem időzöm tovább e tárgy felett, talán leend
még alkalom fentartott nézeteimet közölni e lapok hasábjain, láttuk már a mások véleményeit is, és „győzzön a
legjobb."
IVÁNKA

magyar nyelven is Sehröter k. a. könyve, vagy ahhoz
hasonló röpirat, hogy elősegitse az életrevaló eszme elterjedését minél szélesebb körben.
The year-book of the unitarian congregatienal churches for 1877. Boston. American unitarian assoeiation
8 r. 64 1. — Ez az évkönyv, mint előszava mondja, az
amerikai unitárius vallási érdekű dolgok ismertetése gya
nánt tétetett közzé. Az amerikai unitáriusok saját kiadványaik terjesztésében rendkívüli erélyt fejtenek ki,
nézetük szerint ez lévén a közös munkásság élesztésére,
s a nagyobb müvek elterjesztésére, a legbiztosabb úttörő.
Hozzánk is időről időre érkeznek becsesnél becsesebb
kiadványaik, melyekből meggyőződhetünk arról, hogy
mennyire igyekeznek az amerikaiak, a szabadelvű vallásos irodalom emelésén. Ez az évkönyv tartalmazza a
tanintézetek s tanárok, egyházak és lelkészek lajstromát,
a tanfolyamok kezdetét, mely juniustól-októberig váltakozik, és bevégzését ; a lelkészek megválasztási és állandó
letelepedési évét; a missionáriusi tevékenységet; a vasárnapi iskolákat; vallásos és kegyes társulatokat; papi
egyleteket stb. Hozzájárul még egy, Amerika minden
tartományára alkalmazott naptár, az amerikai unitár, egylet kiadványainak lajstroma, az egyházi szervezet rövid
ismertetése és egy csomó jó mondás, némely ujabb vallásos könyvből. Szabadelvű vallásos köreink példát vehetnek ama buzgóságról, melynek tettekben nyilvánulását e
könyvben, mint tükörben láthatjuk.

SÁMUEL

IRODALOM.
Die Schulsparkassen vom Standpunkte der Padagogik
u. National-Öconomie. Von C a r i n a Schrőter. Bp., 1877.
Franklin-Verein. Ára 1 frt. — Az iskolai takarékpénztárak
ügye, ujabb időben a legvitatottabb neveléstani kérdések
egyikévé vált. Mióta Laurent által, 1866-ban Belgiumban
életbe léptettettek az e fajta intézetek, nálunk az ügy
előmozdittatott a belga szerző röpiratának magyar fordításával, s leginkább a lelkes Weisz Bernát Ferenc
irodalmi s közéleti fátradhatlan tevékenysége által. E
mozgalmakat ismerteti jelen mű szerzője, temesvári községi tanítónő, okleveles főiskolai-tanítónő, s az idegen
nyelvek vizsg. tanára. Szép és világos német nyelven
szakismerettel, s vonzó előadásban, levél alakulag értekezik Schrőter k. a. e kérdésről. Oly országban, oly
fajnál minő a mienk, mely tudvalévőleg annyira gyenge
gazda, fontosabb bárminél, a helyes gazdálkodási érzék
meggyökereztetése. Ezért üdvözöljük azon intézeteket,
melyek az iskolai takarékpénztárakat már szervezték
kebelökben, ezért üdvözöljük s ajánljuk Weisz B. F. eszméjét, s törekvéseit, melyeknek e munkában épp annyira
érdekes, tanulságos, mint szakavatott tárgyalását olvashatjuk. Csak azt kívánjuk, bár jelenne meg mielőbb

K Ü LÖNFÉ LÉK.
Gyászhír. Felső-eőri B e r t h a
Sándor, a
régi jó magyar s régi jó protestáns hazafiaknak egyike
f. hó 4-ikére virradólag, élete 81-ik évében végelgyengülés következtében meghalt. Mint hazafi, mint jogtudós,
igazságos biró, mint a tudományoknak kedvelője és művelője megörökítette nevét és emlékét az egész hazai
közönség előtt, mint buzgó protestáns pedig különösen a
pesti reform, egyház körében, melynek hosszú időn
át munkás, és kivált az iskolaügy iránt nagy érdekkel
viseltető egyháztanácsnoka volt.
Áldás és béke hamvaira!
* Zsedényi Ede elnöklete alatt, az ág. ev. foconventből kiküldött bizottság tárgyalás alá vette a gymnasiumok- és reáliskolákról szóló törvény-javaslatot, s az albizottságnak erre vonatkozó jelentését. Indítványozza az
albizottság, hogy a felekezeti iskolák ne helyeztessenek,
mint azt a törvényjavaslat teszi, a községek és törvényhatóságok, valamint a magánosok által fenntartott iskolákkal egy sorba; hanem külön emiitessenek fel, s ebből
folyólag ne oly mérvben alkalmaztassék a felekezeti isr
kólákra a kormány felügyelete és annak következményei,
mint a többi tanintézetre. A protestáus felekezeti iskolák,
mint az indítvány indokolja — nem is igénylik az állam

részéről a többi iskoláknál nélkiilözhetlen felügyeletet,
mert a protestáns iskolák szabadelvű és nemzeti iránylatát
a közvélemény és a törvényhozás folyton elismerte és
méltányolta. A bizottság elfogadta az albizottság javaslatát, s e szerint szövegezte a törvényjavaslatot, melyet
elhatároztak közölni a képviselőkkel.
* Luther bibliája. A berlini inuzeum birtokába a
szent irás 1540-dik évi bázeli kiadásának azon igen
nagy becsű példánya került, mely magáé Lutheré volt.
Nem csak a cimlap bejegyzése „Martin Luther D.
1542" bizonyitja ezt, hanem az is, hogy az ó szövetség
néhány lapján, az uj szövetségnek pedig több mint száz
helyén jegyzetek vannak, melyek Luthernek sajátkezű
irásai, a mint azt a legnevezetesebb Lutherlapok megállapították. Eddig csak a londoni „British museum"-nak
volt egy Lutherbibliája, melyet 15,000 ezüst forinton
szerzett meg. Mondanunk sem kell, hogy ezen biblia meg
szerzése mily nagy örömet szerzett Berlinnek, ki is állították azonnal azon kehely mellé, melylyel 2-ik Joachim
brandenburgi választó lej delem a spandaui Sz.-Miklós
templomban először vette fel az úrvacsorát 1539. nov.
3-án. A könyv utoljára a régiség gyűjtő Dr. Lutze
egészségügyi tanácsos-é volt, ki maga 900 ezüst márkáért vette.

így mikor már maguk rég elporlandanak, s mint gyermekteleneknek nevük is kihal, az egyházadóról szóló kimutatások még mindig kegyelettel őrzik és hirdetik az egykori hű tagját egyházunknak. Az egyháztanács közelebbi
ülésében Dr. B a r s i J ó z s e f n é szül. Herceg Friederika
asszony részéről jelentetett be egy üy alapítvány. —
Ugyanekkor jelentetett, hogy S z i l á g y i S á n d o r egyháztanácsnok és az egyház ügyvéde, valamint a fentebbi
években is több ízben, úgy közelebb is, a pesti reform,
gymnasiumi tanárikar kézi könyvtárának gyarapítására
100 frtot, egy szorgalmas szegény tanuló segélyezésére
pedig 30 frtot ajánlott.
* Élénk

mozgalom

indult meg közelebb t. ellenfe-

leink táborában — legalább papíron. Ez előtt pár héttel
dr. Heiszler úr hívta fel az elvhu hitrokonokat oly célból
való társulásra, hogy a theologiai orthodox védirodalom
felvirágoztassék; ezzel kapcsolatban felmerült azon eszme,
hogy gondoskodni kellene, miszerint protest. népünknek
vallás-erkölcsi építő olvasmányok nyújtassanak: Az „Ev.
Lap1' legközelebbi számában pedig S z e g e d i K á r o l y
egy „Evangyeliomi társulat" létrehozását hozza javaslatba,
melynek feladata lenne együttes erővel munkálni azon cél
felé, azon elv szerint és irányban, melyet most az „Ev.
prot. lap" képvisel. Mind szép lenne ez, csak azután ne
* Nemes célú végrendelet. Özv. V a l í c s A nmaradna papiroson; de félünk, hogy azon vádak, melyet a 1 n é, szül. Asbóth Palotai Eulália buzgó vallásos hölgy ket ez előtt néhány hónappal oly fennhéjázó hangon
Debrecenben f. é. Január 22-én 67 éves korában elhunyt.
emeltek a „Protest. egyh. és isk. lap* ellen, hogy t. i.
Végrendeletileg kegyes célokra hagyott a nagy-muzsaji
ezen lap mindenféle indítványt javaslatot minden komoreform, egyház fentartására 2,000 frtot, a nagy-bányai ref. lyabb megfontolás nélkül siet a nagy közönség közé kiröegyház részére 2000 frtot, a debreceni árvák részére 1000 píteni, kétszeres mértékben hullandanak vissza a t. társfrtot, a debreceni szegények részére 1000 frtot, a reform,
lapra. — Legyenek meggyőződve t. ellenfeleink, hogy
lelkésznék segélyezésére 1000 frtot, a debreceni reform,
mi, bár az általunk képvi elt irány elfojtását célozkis templombeli szószék és úrasztala készítésére 1000 frtot,
zák azon tervezetek, szívesen üdvözöljük azoknak báraz egyházi szegény árvák részére 500 frtot, az épülendő
melyikét, ha megvalósúl, s nagy örömünkre szolgálna azt
kórház részére 500 frtot, s egy leányiskola alapítására
tapasztalhatni, hogy a folytonos eretnekítések rágalmazá10,000 frtot. „Legyen áldott emlékezete a magasztos lelsok helyett a hithű iránynak úgy a műveltek osztályánál
kületű kegyes hölgynek !"— mondja az „Ev. lap", melymint a nép közötti élesztésére fokozására fordítanák
ből ezen tudósítást vesszük, s lelkünkből viszhangoztatszent buzgalmukat, s fáradozásaikat. Mit szólnának a
juk mi is.
mi kedves skót testvéreink — kiket pedig úgy szeret* A fentebbi pont eszünkbe j u t t a t egy dolgot.
nek Debrecenben emlegetni, ha megtudnák, hogy a két
Egyébkor is, de kivált korunkban nagyon gyorsan változnak
millió lelket számláló magyar protestáns nép számára
a körülmények. Ma még az apa talán buzgó protestáns és
csak egyetlen közlöny vagy irodalmi vállalat sem létezik,
vagyonos ember, és érezteti is egyházunkkal úgy buzmelyből annak vallás-erkölcsi lelkülete némi táplálékot
góságot mint kedvező anyagi helyzetét; holnap azonban a
vethetne ? Tegyenek uraim, ha mindjárt az ellenünk való
fiúk már hidegek az egyházhoz, az öröklött vagyon pedig
szent düh buzdítaná is önöket a tevékenységre, csak te
dobra üttetik, idegen kézre kerül, és a mely család
gyenek, mert a tespedés, a tétlenség az, a mely megront
előbb egyik főtámasza volt egyházunknak, egy-két nembennünket sokkal inkább, mint bármely kül- vagy belzedék múlva teljesen kihal reánk nézve. Egyházunk ma
ellenség.
is keserűen érezi már sok helyütt a mondottak igazságát,
* Jótékonyság S z o n t a g h P á l (somogyi) úr, a
ki tudja nem-é még inkább a jövőben. A pesti reform,
bpesti
orsz. prot. árvaház részére 40 frtot adományozott.
egyház több tagja, vagy azért mert gyermektelenek, és
igy magukkal együtt nevük is kihal, vagy mert a fen* A „Miskolc" f. évi 7-ik számában K u n P á l
sárospataki tanár figyelemre méltó eszmét pendített meg,
tebb említett eshetőséget előttük tartják, akként igyemelynek minél bővebb megvitatása a hazai közművelődés
keznek egyházunk irányában jótékonyságukat öröklővé
érdekében igen hivánatos. Kun Pál ur t, i. azt indítvátenni, hogy az általuk évenkint fizettetni szokott egynyozta, hogy a pataki jogakadémia helyeztessék átal
házi adónak megfelelő tőkét alapitványkép befizetik, és
12*

Miskolcra, mint a tiszáninneni e. ker. székhelyére. Érvelése szerint, jogakademiáuak ma már csakis valódi városban van helye. Patakon nincs alkalma a fiatal embernek
elegendő társadalmi műveltségre szert tenni; nem szerezhet gyakorlatot jogi tanulmányaiban ; nincs katonaság,
hol a jogászok egy éves katonai szolgálatukat végezhetnék. Elegendő lenne Pataknak a főgymnazium, 600^ s a
theologia 100 növendékkel. Ami az eszme kivitelét illeti,
kivánatos hogy a superintendentia vezérférfiai törekednének létesitésére. Másrészt az is szükséges, hogy Miskolc városa is hozzon áldozatokat a reá háromlandó
szellemi és anyagi nagy haszon kedveért; ajánljon fel
tan helyiségeket s egy és más kedvezményt. Mindez meghozná gyümölcseit, mert ma még fogalmuk sem lehet
az embereknek arról, mivé fejlődnék Miskolc, ha jogakadémiája volna.— E cikk megjelenése óta Miskolcon,
mint a „M." irja, a pataki jogakadémiának városukba
áttétele közbeszéd tárgyát képezi, s átalános tetszésben
részesült. A „Debrecent" Patakról úgy értesitik, hogy
Kun P. cikke a pataki jogászok körében is élénk viszhangra talált. A „Zemplén" szintén elismerőleg nyilatkozik az eszméről úgy, mint a jeles közleményről.
* A budapesti ref. theol ifjúság f. hó.3-án segélyegylete javára hangversenynyel öszekötött táncvigalmat
tartott Cegléden. Az összes bevétel 218 frt 50 kr. és
egy arany; az összes kiadás 157 frt 97 kr. és igy a
tiszta jövedelem 60 frt 53 kr. és egy arany. Felülfizettek
a következőké Farkas József úr 1 arany, Matolcsy Károlyné úrhölgy 3 frt, Farkas Pál úr 1 frt, Báthory István
úr 2 frt, Varga Bence úr 1 frt, Negyedi Ferenc úr 2 frt,
Moskovic Jakab úr 2 frt, Geszner Károly úr 1 frt, Ungváry Károly úr 2 frt, Szalay Sándor úr 2 frt, Petri Elek
úr 1 frt, Bárcay Gyula úr 1 frt, Józsa Imre tanitó úr
2 frt, Magyar Ambrús 1 frt, Egy valaki Monorról 2 frt,
özv. Szentmihályi Ferencné 3 frt, Bányai Geiza úr 1 frt,
Kálmán Béla úr 2 frt, Németh Imre 2 frt 50 kr. Szőcs
Sándor úr 2 frt. Fogadják a szives felülfizetők a ref.
theol. ifjúság hálás köszönetét, úgyszintén fogadják, az
ifjúság köszönetét Dobos János lelkész úr és családja s
a ref. tanitói kar, kiknek szives vendégszeretetében az
ifjúság több tagja részesült.
* Tanrend

a s á r o s p a t a k i r e f . a k a d é m i á b a n az

1876/7-ik iskolai év utó felében.*) a) A h i t t a n i s z a k b a n : M i t r o v i c s G y u l a rendes tanár és a főiskola
papja, előadja 1. „A theológiai erkölcstant" (folytatva,
elvi rész); hetenként 3 órán. 2. „A gyakorlati theológiát"
(folytatva); hetenként 5 órán. W a r g a L a j o s rendes
tanár, előadja 1. „Az egyház történelmet a reformátió után"
(folytatva), hetenként 6 órán. 2. „A bibliai régiségtant"
*) Ezen tanrend közlése alkalmából fölkérjük a többi prot. akadémiák igazgatóságát is, hogy szíveskedjenek tanrendjöket ezután minden semester elején lapunkhoz, közlés végett beküldeni. A külföldön
már régen szokásban van, hogy az egyetemek és az akadémiák programmjukat a szaklapokban időnkint közzé teszik. Azt hisszük, hazai
prot. közönségünket is érdekli annyira az általa fentartott intézetek
működése, hogy erre vonatkozó közleményeinket szívesen veendi.

(folytatva), hetenként 4 órán. B o k o r J ó z s e f rendes
tanár, előadja 1. „Az ó szövetségi Írásmagyarázatot", hetenként 3 órán. 2. „Az uj szövetségi Írásmagyarázatot",
hetenként 3 órán. 3. „A héber nyelvtant", hetenként 4
órán. N a g y G u s z t á v rendes tanár, szakelnök, előadja
1. „A vallástudományok rendszerét (folytatva), hetenként
4 órán. 2. „A positiv keresztyén vallástant" (folytatva),
hetenként 3 órán. 3. „Uj szövetségi irásmagyarázatul a
synopticus evangéliumokat", hetenként 3 órán. b) A j o g i
s z a k b a n : E m ő d y D á n i e l rendes tanár, előadja 1.
„A magyar magánjog tudományát" (folytatva), hetenként
5 órán. 2. „A polgári peres és perenkivüli eljárás" rendszerét (folytatva), hetenként 5 órán. A n t a l f i J á n o s ,
rendes tanár, előadja 1. „Az egyházjogot", hetenként 4
órán. 2. „A kereskedelmi és váltótörvényeket", hetenként
6 órán. N e m e s F e r e n c , rendes tanár, szakelnök* előadja 1. „A magyar büntetőjogot" (folytatva), hetenként
5 óx-án. 2. „A magyar államjogot" hetenként 5 órán. 3.
„A magyar közigazgatási jogot" (folytatva), egy órán.
Dr. S z á n t h ó G y u l a , rendes tanár, előadja 1. „A római
jogot" (folytatva) hetenk. 8 órán. 2. „Justinian institutioinak
magyarázatát," hetenként 2 órán. Dr. B a l l a g i G é z a ,
rendes tanár, előadja 1. „A politikát," hetenként 6 órán.
2. .,A pénzügytant," hetenként 4 órán. B a c z o n i L a j o s , rendkívüli jogtanár, előadja 1. j,A magyar pénzügyi jogot," hetenként 5 órán. 2. „Az államszámviteltant,"
hetenként 2 órán. 3. „Az osztrák-magyar monarchia politikai viszonyainak ismertetését, statistikai szempontból"
(folytatva és illetőleg bővítve), hetenként 1 órán. O r b á n
J ó z s e f , bölcsészeti tanár, előadja „Az egyetemes
európai jogtörténetet," hetenként 5 órán. B i h a r i I m r e ,
bölcsészeti tanár, előadja „A jogbölcsészetet," hetenként
5 órán. D r . K u n Z o l t á n , főiskolai orvos, előadja
folytatólag a „törvényszéki orvostant," hetenként 1 órán.
c) B ö l c s é s z e t i s z a k b a n : O r b á n J ó z s e f ,
rendes tanár, akadémiai igazgató, előadja „Az egyetemes
történelmet" (újkor, folytatva), hetenként 5 órán. B i h a r i
I m r e , rendes tanár, szakelnök, előadja „a bölcsészet
történetét," hetenként 4 órán. S z i n y e i G e r z s o n ,
rendes tanár, könyvtárnok, előadja „az egyetemes magyar
irodalom történetét" (1772—1807), hetenként 4 órán.
D r . B a l l a g i A l a d á r , rendkívüli tanár, előadja 1.
„a magyar művelődés történetet," az Anjouk korától a
Rákóciszabadságharc végéig, hetenként 3 órán. 2. „Az
egyházi műrégészetet" (archaeologia), hetenként 1 órán.
D r . R i k G u s z t á v , előad „válogatott fejezeteket a kísérleti természettan és vegytan köréből," hetenként 2 órán.

B. Eötvös József emlékezete.
(Február 2.)

„Magyarország uj alkotmányának szellemi szerzője".
B. Eötvös József, 1871. február 2-dik napján megszűnt
élni. Mit vesztett benne nemzetünk matatják müvei. Ifjú-

ságától fogva utolsó lehelletéig a nemzeté, a hazáé volt
ő. Hunyta után is hat nemzetére. Magasztos eszméi vezér
csillagokként világítják be a magyar nemzet művelődésének lassú folyamát.
A kérdés, melyet az ország törvényhozóihoz intézett,
1848. augusztus 3-dik napján, egy évszázadra szóló intésül szolgálhat nemzetünknek:
„Kérdem a háztól, akar-e mindent elkövetni, hogy
e pár szó : „szabadság és egyenlőség" valósággá váljék ?
Nevelés nélkül az egyenlőség semmi; nem egyéb, mint
puszta szó ; a nevelés az, mely által az alsó néposztálybeliek az állam által nekik adott jogok élvezetére képesekké tétetnek!"
A munka, melyet e kérdéshez képest ő kezdett meg
a magyar nemzet jövőjét biztositni képes intézmények
alapja.
A magy. nemzet elismerése követte nagy fiát a
sírba s a nemzet legszerényebb napszámosai, a néptanítók,
emléket emeltek nevének. Nem áll ezen emlék fényes
helyen, nem alkotta azt művészi ihlettel mester keze ; de
meg van benne a nagy férfiú iránt való kegyelet és az
arra való képesség is, hogy egykoron B. Eötvös József
nevéhez méltó lehet.
A magyarországi tanítók által B. Eötvös József
emlékezetének szentelt szobor leleplezésének ünnepét üljük
ma szerényen. Vajha jövőre nagyobb sikerrel tehetnők
ezt! Lássátok hát hazánk néptanítói az emléket, melyet
hálátok alkotott :

Pályázat.
Az „Eötvös-alap "gyűjtő központi bizottság alapszabályaink értelmében az 1877-ik évi január közepéig
begyült adományok és rendes évdíjak összegének feléből
egy kétszázforintos, három
egyszázfor i n t o s ösztöndíjt, e g y e g y s z á z f o r i n t o s és e g y
ö t v e n f o r i n t o s segélyt alkotott, s felhívja az illetőket, hogy ezek elnyerése céljából „a magyarországi II.
egyetemes tanítói gyűlés 50-es bizottságához" címezendő
folyamodványukat f. 1877. é. március 25-éig alulírotthoz
küldjék be.
A 200 forintos ösztöndíjra pályázhatnak egyetemeinken tanuló azon ifjak, kiknek szülőjök népiskolában,
polgáriskolában, képezdében vagy kisdedóvóintézetben,
mint tanítók v. tanárok működnek s az alaphoz évdíjaikkal hozzájárultak.
A száz forintos ösztöndijakra a főgymnasiumokban,
főreál tanodákban, képezdékben vagy akadémián tanuló
fenn jelzett jogosultak gyermekei pályázhatnak.
A száz forintos és az 50 forintos segélyért, szegény
sorsú, keresetre képtelen tanítók, vagy ezek özvegyei,
esetleg nyomorék árvái folyamodhatnak.
Az ösztöndíjakért folyamodók mellékelni tartoznak
1-ször tanulmányaikról szóló s az illető tanintézet által
kiállított bizonyítványaikat; 2. azon tanítói egylet ajánlatát, melynek szülőjök tagja; 3. arról szóló okmányt,
hogy szülőjök az „Eötvös-alap"-hoz évdíját befizette.

(Ezért az illető gyüjfőbizottsághoz vagy alulírotthoz fordulhatnak.)
A segélyért folyamodók szegénységi bizonyítványnyal az illetékes tanítói egylet ajánlatával tartoznak
folyamodványaikat felszerelni s azt igazolni, hogy vagy
maguk vagy övéik az „Eötvös-alap*-hoz rendesen hozzájárultak 1 frt évdíjukkal.
Budapesten, 1877. február 2.
PÉTERFY SÁNDOR,
az » Eötvös-alap*-gyűjtő közp. bizottság elnöke. (Deáktér 3.).

N E C K, O L O Gr.

Dr. TAVASI LAJOS.
Az iglói ev. főgymnasiumi épület erkélyéről e napokban gyász lobogó hirdette, hogy a tanintézetet fájdalmas veszteség érte. D r . T a v a s i
Lajos,
a hazai nevelés-ügy egyik úttörő veterán bajnoka, előbb
a pesti s 1855 óta az iglói ág. h. ev. gymnasium tanára, f.
évi január 28-án végezte be becsülettel végig küzdött,
munkás életpályáját. — Temetése jan. 30-án történt
nagy számú tisztelői jelenlétében. A szomszéd lőcsei kath.
főgymnasium és állami főreáltanoda, valamint a kézsmárki
ev. lyceum és a szepesi néptanitó-egylet is képviseletileg
vettek részt temetésén.
Tavasi Lajos, született Iglón, 1814-ben aug. 1-én,
édes atyja Teichengraber Márton, mészáros volt, anyja
Scholtz Mária-Anna. Atyját már első gyermekéveiben
elvesztette, 16 éves korában pedig már egészen árva
volt. Az első elemi oktatást Iglón kapta, azután egyik
rokonához Losonc-Tugárra kerülvén a losonci ref. iskola
egyik latin osztályába járt. Innét azonban már félév
múlva hazajött. A fiút gondos édes-anyja, ki őt minden áron
csak iskoláztatni akarta, most Abaujmegyébe a Kandó
családhoz adta, hol a családnak egyetlen fia mellé játszóés tanulótársul, s német nyelven való társalgóul alkalmaztatott. E társával S.-Patakon járt iskolába, hol 3
évet töltött. Az alatt édes-anyja meghalt, és a fiú hazajötte után a közel fekvő lőcsei ev. lyceum rhetorikai
osztályába került. Egy év múlva visszakívánkozott Patakra,
mert itthon rokonai mészáros mesterségre akarták erőltetni. Patakon Majoros tanár alatt a logikai osztályt látogatta. Azután ismét visszatért Lőcsére, hol 5 év alatt a
bölcsészeti és theologiai tanfolyamot végezte. Hálásan és
kegyelettel emlékezett meg mindig, volt lőcsei tanárairól
Kupetz, Müller, Tomasek és főképen Hlavacsek Mihályról, kinek több évi ingyen tanítása mellett az angol és
francia nyelvet sajátjává tevé, az olaszt pedig Tomasektől
tanulá.

Mint szegény tanuló Lőcsén töltött ideje alatt is
folytonosan nevelősködött. Miután hitjelöltségi vizsgát tett,
utazási vágytól ösztönöztetve bejárta Magyarország nagy
részét, Alsó- és Felső-Ausztriát, Salzburgot, Stájert, és azelőtt még Tomasek tanára társaságában Galliciát.
Utazásai után Pesten állapodott meg, hogy a természet tudományok kedvéért az orvosi tudománykarba irassa
be magát, a midőn b. Prónay Albertnek Elek nevű fiához nevelőül hivatott meg, hol 1836—1839-ig időzött.
1838-ban a pesti nagy árvízben Wesselényi Miklós, Ráday Gedeon és Prónay Albert oldalán tevékeny mentő
részt vett.
1839. október havában a németországi egyetemekre
indult. J é n á b a n töltött egy téli félévet, s ezután ismét
beutazta Hamburg, Bréma stb. városokat és Helgoland
szigetét. Visszatérve a g ö t t i n g a i egyetemen töltött
egy nyári félévet. Azután a Rajna vidékén történt utazása
után a h a 11 e i egyetemnek teljes két éven át volt bekebelezettje. E közben néhány hónapig időzött a b e r lini
egyetemen is. Németországban töltött egész
ideje a'att főképen a nevelői tanári pályát tartotta
szem előtt, s Breznyik János, Burgovszky és Tatay István
társaival hetekig és hónapokig látogatott mindennemű tanés nevelő intézeteket.
A triennium academicum lefolyta után megszerezte
magának a jénai egyetemen tett vizsga alapján a bölcsészet-túdori oklevelet, s 1842-ben őszszel visszatért hazájába, elfogadva Szirmay Ádám hétszemélynök és evang.
egyetemes másod felügyelőnek István nevű fia mellett a
nevelői állomást.
Az 1843-dik év tavaszán dr. Taubner, a pesti ev.
gymnasium igazgatója, elhagyván Pestet, a pesti evang.
gyülekezet Tavasit választá a hat osztályú gymnasium
V. és VI. osztályának ideiglenes s 2 év múlva állandó
tanára és igazgatójául. Ez időszakra esik főleg irodalmi
működése is. Mily lendületet vett vala ez időszakban a
hazai tanügy az ő közreműködésével is, azt e szük téren
kellőleg leirni vagy méltányolni nem lehet; csak annyit
lehet általánosan megjegyezni, hogy 1848. előtt a hazai
nevelés- és tanügy egyik tényezője volt.
1849. január 5-én, Windischgrátz bevonulása napjának reggelén ő is elhagyta Budapestet a kivonuló magyar sereggel, s lett a nevelőből honvéd százados. 1849.
aug. 18-án Dévánál a Bem táborával rakta le a fegyvert, újból békés állomás után sovárogva.
Ez óhajtása azonban nem teljesült. Besoroztatván
a cs. k. hadseregbe mint újonc, Olaszországba vitetett,
hol a Paskevics nevü gyalogezrednél 3 vagyis tulajdonképen csak félévig szolgált, mert 2 és 7a évig G r a w e r t
K á r o l y cs. k altábornagy Hugó nevü fiánál nevelőnek
alkalmaztatott s ez idő alatt Velencében, Milanóban, legtovább pedig Bolognában időzött, s utóbb még a maga költségén Italia egyébb részeit is beutazta. — 1851-nek őszén,
növendéke a klosterbrucki katonai intézetbe küldetvén,
Tavasi a Grawert családtól elbúcsúzott, s miután végleges elbocsájtatásáig szabadságoltatott, Pestre jött. De

! innét b. Gehringer által szülővárosába, Iglóra, belebbeztetett, hol csaknem egy évig tartózkodott minden segédforrás nélkül.
1852-ben a katonaságtól végkép elbocsáttatván, b.
Bánffy Miklós, belső titkos tanácsosnak György fia mellé
nevelőül menvén, e családnál Budapesten, Erdélyben és
Bécsben két évet töltött.
1854-ben ismét visszajött Iglóra, hol magán-tanitással kezdett foglalkozni. Az iglói evang. egyház akkor
kezdte a Thun-féle kényszer következtében progymnásiumát 4 különosztályú algymnasiummá átalakítani, s a
felügyelőség Tavasit is felszólitá néhány tantárgy előadására, mely felszólításra hetenkénti 7 órára vállalkozott,
bizonytalanságban lévén különben még akkor, vájjon nem
fogják-e hatóságilag akadályozni, hogy nyilvános tanárúi
működhessék. Semmiféle kifogás nem történvén, az iglói
egyház 1856-dik évi szeptember havában rendes tanárul
| választotta.
Néhány év múlva az iglói algymnasium a Trangous
testvérek hagyatéka alapján főgymnasiummá kezdett fejlődni, úgy hogy 1865|6-ban a teljes 8 osztályú gymnáj siumok sorába lépett. E szervezkedő munkában Tavasi
természetesen nagy részt vett A terhes igazgatói hivatalt
egy évig viselte 186718-ban. Nagy buzgóságot fejtett ki
a tápintézet felállítása körül, melynek két évig volt gondnoka. Különben pedig tanári kötelességeit lelkiismeretesen
és lelkesen teljesité mindvégig, áthatva a leglángolóbb
hazafias érzelemtől.
Tavasi 1875-ig jó egészségnek örvendett; — de a
mondott év január havában a téli vizsgák befejeztével
tüdőgyulladásba esett, s azóta tulajdonképen régi erejét
többé nem kapta vissza. Junius hóban még átvette tantárgyainak egyik részét, hogy az érettségi vizsgákban
még részt vehessen, s az 1875/6. tanév első felében
szinte tanított még; de ismét a téli censurák végén
kijelenté, hogy tovább nem birja. Kívánságára az egyházközség egy évi szabadságot adott neki pihenésre
és egészsége helyreállítására. Igy vegetált egy évig, mig
f. é. január közepén ereje annyira elhagyta, hogy kénytelen volt ágyba feküdni, melyből többé fel nem kelt.
Mintegy 700 kötetből álló könyvtárát mu t öszszel
az iglói főgymnasiumnak ajándékozta, s azon felül végrendeletileg 1000 frtot ösztöndíj-alapul, 100 frtot pedig az
iglói tanár-özvegy gyámegylet alapjának hagyományozott.
Legyen áldott emléke !

Tisztelendő Bátky István ns. oroszi lelkész úr nincs
többé.Folyó évi január hó 11-én reggeli 3 órakor hoszszas sorvasztó betegség után bevégzé 64 éves földi pályáját s nyughelyére tette vándor botját.— Benne a barsi
egyházmegye egy tudományos és szelid lelkű papját,
gyülekezete melyben 29 évig ápolta gondos kezeivel az
| Úrnak szőlejét, buzgó lelki tanítóját, a gyászoló özvegy,
kivel 26 évet, a szeretet köteléke által egybe fűzve töl-

tött, hű férjét, öt árva gyermeke a szeretelt atyát vesztették el. Gyászünnepélyén, mely f. hó 13 án tartatott, a
nagyszámú tömeg nyilvános bizonyságát adá annak, hogy
az elhunyt agg, de ifjú lélekkel biró lelkipásztor a tisztelet és szeretet tárgya volt ugy életében, mind halálában.
A háznál és sirnál, az elhunytnak kebelbarátja t. Szobi
Pál n.-peszeki lelkész úr érzékeny imázásban tolmácsolta
bajtársa iránti szeretetét, a templomi szónoklatot t. Bogyó
Lajos tergenyei lelkész úr végzé Ján. 10. 11. v. szerint,
következetességgel rajzolta a lelkipásztori fontos teendőket,
az alapigét: „Én vagyok a jó pásztor stb." mind végig
megtartván irányadóul; a síri beszédet t Göbel Ernő
fegyverneki s.-lelkész úr végezte. Szivhez szólt, sziveket
nyert!
Néhai Bátky István ns. oroszi helv. hitv. lelkész
született Kocson, Komárommegyében 1814-ben. Elemi
és gymnáziális osztályait a helybeli községben kezdette,
Pápán folytatta, s ugyanott be is végezte 1837-ben; egy
évig mint 3-ik kitűnő theologus a rhetorika tanításával
volt megbízva.— Tanulmányai bevégzése után, hogy csekély pénzösszegre tegyen szert Kamocsára ment, hol mint
akademicus rektor három évig a tanítással foglalkozott.
Tanítósága után mint s.- és h.-lelkész 8 évig hányattatott
a bizonytalanság és küzdés hullámain ; de elérkezett az
„előtte" kedvező idő is, midőn 1848-ban t. Szabó Endre
lelkész úrnak Nagyodra menetelével a ns. oroszi egyházba,
nem levén akkor több vállalkozó, választás útján bejuthatott, hol egész haláláig vonta a jézusi igát, emelte a
Krisztus keresztjét folyvást vig kedélylyel, a mikor csak
megrongált egészsége engedte, fel sem véve, hogy neki
öt gyermeket kellett a legkevesebb kenyéren tengetni.
Ugy hogy találóan alkalmazhatá rá t. Bogyó Lajos lelkész úr b. Salamon ezen szavait: „e földön nem a
bölcseké a kenyér" stb. — Kedélyét emiitvén, humorisztikus álláspontját mind addig megtartá , mig
észre nem vevé, hogy a tüdővész végóráját meghozza.

Akkor aztán készült a hosszú útra, rendezgette házát,
a papárváknak, a kik kisebb korukban az apai kérdésre:
„hol laktok ha én meghalok?" „nos az első házban",
magyarázgatta: „hja! a verébnek is van fészke és honában költ a fecske, de mint a kis Jézusnak nem volt
helye hol lehajthatta volna fejét, nektek sem lesz hol
megvonni magatokat. No de ne féljetek ! Jó az Isten !
Tanuljatok imádkozni és hozzátok illő munkát tenni!
Ennyi az mit a megboldogult lelkipásztor szóbeli
előadása után, megsebzett szivünk fájdalmával róla mondhatunk !*) Áldás emlékezetére!
JUHÁSZ L A J O S , n. peszeki s.-lelkész.

*) A ki viszontagságaival bővebben kiván megismerkedni keresse
fel az 1873 ik évi ,Keresztyén család* cimű lap 39. és 40. számaiban
a »Baki bácsi® cimű cikket Szentkuti Károly pozbai lelkész úrtól.

ADAKOZÁSOK,
A d a k o z á s a b u d a p e s t i ev. r e f o r m , theoiogiai t a n i n t é z e t c o n v i c t u s a s z á m á r a . (Második közlés.) A f.-

b a r a n y a i egyházmegyéből: a csarnotai egyház 2 frt,
Büsü 2 frt 54 kr. Kis-Tótfalú 1 frt, a p e s t i e.-megyéből : Gyón 6 frt 40 kr; a k.-s o m o g y i e.-megyéből:
Iregh 5 frt. Mocsi Ant. leik. s esperes úr 2 frt. *) Adánd
8 frt, gyönki magyar egyház 2 frt, Köröshegy 2 frt,
Nágocs 2 frt 10 kr. Kiliti 8 f r t ; a t o 1 n a i e.-megyéből :
Mórágy 5 frt, Czecze 1 frt 50 kr. Alsó-nyék 3 frt, Kálmán Béla leik. 2 frt, Gerjen 5 frt, Paks 6 frt 25 kr.
Szekszárd 9 frt 75 kr. a v é r t e s a l j a i e.-megyéből:
Bodmér 2 frt, Kajászó Sz. Péter 7 frt 60 kr, Papp Lajos
leik 1 frt, Csabdi 4 frt 35 kr, Tök 7 frt 50 kr. Aba 10
frt, Bicske 11 frt. A második közlés összege 116 frt 99 kr.
*) Az első közlésben tévedésből volt Iregh adományaként 4 frt
közölve.

HIRDETÉSEK

A késmárki ev. népiskola felsőbb leányosztályában a megürült tanszók a jövő iskolai évben egy
ev. tanitó vagy ev. tanitónő által lesz betöltendő. Kívántatik: tanképességi bizonyítvány, a német ós magyarnyelvnek tökéletes ismerete, a tanítónőtől különösen képesítés a női munkák tanítására. Idegen nyelvek
ismerete, ének és zenében való jártasság egyenlő viszoyok között előnyül szolgál. Tanítási nyelv: a német.
Személyes bemutatás kívánatos. Fizetés: 3 8 2 frt. rendes évi fizetés, minden késmárki tanítványtól 5 f r t ,
minden idegentől 10 frtnyi tandíj, 4 4 k . m. fa a házhoz szállítva; 4 — 8 hectoliter árpa stb. Pályázók
kellően felszerelt folyamodványaikat legkésőbb 1877. március hó 31-kéig legyenek szívesek alulírotthoz
beküldeni.
2—3
Késmárk, 1 8 7 7 . Január 22-én.
P á y e r

H u g ó ,

egyházi ós iskolai felügyelő.

KLEIN ALFRÉD kiadó-könyvkereskedése S.-A.-UJHELYT.
Ilorfxzetési íeHaJL-vsts
Lukács Ödön

„EGYHÁZI

nyíregyházi ref lelkész

M U N K Á I K A."

H a t évi hivataloskodásom alatt körülbelül 3 — 4 kötetre terjedő e r e d e t i egyházi dolgozatom
van készen kéziratban; mivel e munkákat ón a szószéken kedvező sikerrel használtam: elhatároztam azok
közül egy kötetet, mutatvány gyanánt, világ elé bocsátani; a figyelem és érdeklődés, melylyel t. tiszttársaim,
ismerőseim e kötet iránt viseltetni fognak, határozand a felett, hogy a többieket mostanában sajtó alá rendezzem e
vagy s e m ? ! Beszédeimre, tájékozásul, előlegesen is megjegyzem, hogy az olvasó közönség azokban hitet, melegséget s a meggyőződés hangját fogja feltalálni; tartalmukat igyekeztem érdekessé s az alakot a tartalomnak megfelelővé tenni; talán itt-ott szokatlan modorral s eszmékkel fog a t. közönség találkozni e beszédekben; de megvallom, hogy itt nem kerestem nyomokat, melyekbe hágjak, s lehető félszegségeimet, hiányaimat
a szokatlan ut akadályai fedezzék el. Leend e kötetben néhány ünnepi, alkalmi, közönséges és ^halotti,
összesen 30 - 3 5 beszéd, 16 nyomtatott iven.
E l ő f i z e t é s i á r a 1 f r t 80
k r . , mely összeg, a szokásos postai utalvány mellett,
Klein A l f r é d sátoralja-ujhelyi könyvkiadóhoz küldendő. A könyv a t. előfizetőknek bérmentve fog megküldetni. Munkámat t. tiszttársaim becses figyelmébe ajánlva, maradtam Nyíregyházán, január 1-én, 1877.

Lukács Ödön,

K i a d á s u n k b a n

t o v á b b á

FEJES ISTVÁN
E G Y H Á Z I
,
E G Y

S Z É P

m e g j e l e n t :

s.-a.-ujhelyi ref. lelkész

B E S Z É D E I ,

T E M E T É S I

két kötet ára 4 frt.

B E S Z É D E I ,

A S S Z O Y Y ,

ref. lelkész s egyhmegyei tanácsbiró.

o Kisfalafly-társ. által

50

ára i f r t .

aranyijai jut- töltői beszély.)

Ara

eo

kr.

Dr. KERÉNYI EDE felgymn. tanár

A világtörténelem időrendi átnézete különös tekintettel Magyarországra.
Nyolcadrét 130 lap. Ára 1 frt.

Magyarország történetének időrendi átnézete.
Ára

3S

Isnraöcá-r.

Ezen épen most megjelent segéd-tankönyvek feladata azon nagy szükségen, melyet a történelem tanárai leginkább éreztek, hatályosan segíteni. Kerényi általános világtörténelmi repetitoriuma a magyar nevelési szakirodalomban bizonyára hézagot pótol, és mint nélkölözhetlen segédkönyv helyet fog találni úgy a reál, mint az al- és fó'gymnasiumokban. Kerényi időrendi átnézete Németországban és Ausztriában szélesen elterjedt hasonnemű tankönyvek alapján, és különösen Dr. Richter H. M. bécsi keresk. akadémiai tanár ugyanily müve után
készült, de főtekintettel Magyarországra, melyre nézve Horváth Mihály történelmi müvei szolgáltatták a vezérfonalat. — A számtalan e nemű
német dolgozatok, úgy szakkörökben, mint a nagy közönség részéről is mindig elismeréssel fogadtattak és maiglan is meleg pártolásnak
örvendenek ; hasonnemíí föltevésre jogosíthatják e könyv szerzőjét a magyar közönségről is. Kitűnő szolgálatot tehet az, mint vezérfonal a
tanároknak előadásaik folytán; a tanulóknak a vizsgákra készülés alkalmával, a mennyiben ebből rövid idő alatt képesek ismételve átnézni
az egész történelmet, a helyett, hogy az előirt nagy terjedelmű könyveket kellene újra áttanulmányozniok. — Különben gyakorlati beosztásánál és az eseményeket egyszerre föltáró alakjánál fogva sikerrel használhatják azt mindazok, kik valamely történeti tényt, művészeti vagy
irodalmi eseményt emlékezetekből kiejtettek, a mennyiben e mű, mely egész 1872-ig terjed, rögtöni tájékozást nyújt bármely történeti
dologra nézve.

Hasonnemű figyelmet érdemel szerző M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t é n e k i d ő r e n d i á t n é z e t e " (ára 36 kr.). — Ez teljesen
önálló dolgozat, s mint ilyen Magyarország történetére nézve az első segéd-tankönyv.
Mindkét könyvet ajánljuk a tanférfiak és tanulók
figyelmébe.

„Pester Lloyd" tanügyi lapja 1876. március 20.

Megrendelési pénzek legkényelmesebben postautalványnyal küldhetők be, mely
esetben a megrendelt könyvek bérmentve szállíttatnak.
2-

Klein Alfréfl lüaió-MiiyylteresMése S.-A.-Ojlielyhefl.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József.
Nyomatott: Deutsch M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

Huszadik évfolyam.
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Budapest, 1877. február 18.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI

ISKOLAI LAP.

Szerkesztő- és

Előfizetési d.ij:

KIADÓ-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

VIII. ker. Mária-utca 10. sz. 1. em.

Hirdetések

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Teljes szánni példányokkal mindég szolgálhatunk. "TRI

Miért nem állított fel eddig a protestánsegylet uj hitvallást a ker. egyház számára ?
Felolvasta a hamburgi prot.-egyletben Dr. K r a u s e lelkész.*)

Tisztelt gyűlés! Egyik legszokottabb vád a prot.
egylet ellen, hogy rombolni ugyan képes, de újra
ópitni nem: van ereje a fenállót megrázni, de nincs
ujat teremteni. Yan tehetségünk a régi hitvallás megtámadására, de nincs erőnk u j hitvallás alkotására.
A mennyire ón tudom csakugyan való, hogy eddigelé, sem valamely prot. gyűlés sem a prot.-egylet
egyes tagja nem kisérlette meg egy u j hitvallás felállítását a ker. egyház számára.
Mi lehet ennek oka?
Első oka természetesen az volna, hogy nincs
hozzá bátorságunk, mivel hivatalos kötelezettségeink
állanak előttünk. De p. u. Hamburgban a nyilatkozat, melyre én kötelezve vagyok e z : a mellett, a mit
a természet Istenről tanit ön nézeteink egyedüli
forrása a szt. irás; ugy hogy az, a mit a természet
tanit nem csak a hitvallásnak, hanem a szent Írásnak
is inkább előtte, mint utána áll.
így egy másik lehetőség volna, hogy mi azért
nem állítunk fel u j hitvallást, mivel a régit még
általánosan hiszik. Először ezen állítás a mint önök
látják, az életben naponként ós óránként megcáfolta tik, s aztán már gyakran megjegyeztetett, hogy a
hitvalláshivők közt nincs egyetlen egy sem, ki egy
vagy más pontban a régi hitvallástól el nem térne.
Vagy talán harmadszor a vallásos és speculativ erő hiányzik nálunk erre ? Ezen szemrehányást
*) A »Prot. Krchztg* niult évi 52. számából.

megcáfolják ily nevek, mint Rothe, Schwarz már
maguk.
Továbbá még fel lehetne hozni, hogy mi azért
nem állítunk fel u j hitvallást, mivel a hitvallás általában nélkülözhető s a keresztény egyház minden
hitvallás nélkül is igen jól megállhat. Ez oly nézet,
mely alkalmilag a prot.-egylet körében is nyilvánul.
A míg azonban a ker. egyház egyesület akar lenni,
és szüksége van egy elvre, melyért a sokaság egységgé tömörül, mindig szükséges lesz a hitvallás,
vagy is ezen egyesítő elv felállítása és kimondása.
Végül azonban mondhatná valaki, hogy egy u j
hitvallás felállítása a statutumok szerint nem lehet
egyletünknek feladata. Meg kell önök előtt vallanom,
hogy nem volna szivünk népünk- s ifjúságunkért, mely
oly sokat küzd a kételyekkel, hogy ha statútumaink
szabályaira támaszkodva nem adtunk volna ily hitvallást, hogy ha tudtunk volna.
Miben rejlik azonban annak oka,
tudunk ?

hogy nem

Vizsgáljuk ezt most közelebbről.
Mit értünk általán véve hitvallás alatt? Lehetne
ugyan vitázni, harcolni szavakkal, de én nem akarom
ma kicsavarni ellenem kezéből a fegyvert, ellenkezőleg, ám fogják fel legélesb fegyvereiket s nézzük
megsebesithetnek-e bennünket! Én ma a hitvallás
alatt nem csak az apostolit, niceait, az athanasiusfélét, nem csupán a formula concordiaet s a
symbolikus könyveket értem, hanem azt, a mit elleneink is ez alatt érteni akartak, mind azt a mit egy
Klappnak, Wernernek, Portiynak tulajdonítottak Hannoverában, mind azt hagyjuk meg részükön mint hitvallást, az egész Luther-féle dogmatikát, a melyet ők
maguk ugyan, mint azt kilehet mutatni, nem hisznek,
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de mástól

még is megkövetelik,

Egy

vala az anyag vagy a matéria, vagy is inkább nem

ily hitvallás is alávettetik minden dolgok közös sor-

is volt kezdet, az anyag örökké való. Jó, én tehát azt

sának, megvizsgáltatik alakja és azntán tartalma sze-

kérdem, ha a természettudomány a tapasztalatok tudo-

rint ; s a mi benne mondatik, azt nevezzük a tartalom-

mánya, honnét jő az állítás az anyag örökévalóságá-

nak, a miképen

ról ? Tapasztaláson nyugszik ezen állítás ? Egyetlen

kimondatik,

hogy higyje.

az a hitvallás alakja.

Egy hitvallás tartalma a vallási anyag, az alak azon

emberi lény

út s mód, a melyen a vallási anyag kifejezést nyer

Tisztán

s előállittatik.

stantia összege a világban sem nem szaporodik

Mi az ok tehát először, a miért mi nem tudunk
uj alakot

adni az ó ker. hit számára?

sem észlelte soha az örökké valóságot.

egy theoretikus

ismeret-alapelv

nem kevesbül, azonban épen

ez: a subsem

nem természet-tudomá-

Mit értünk

nyi tény, hogy az anyag örökkévaló. A ki ismeri egy
theoretikai ismeret alapelv jelentőségét, az tudja, hogy

egy hitvallás alakja alatt?
Ezt azon időbeli kifejezés- és beszédmód képezi,

ez áll egy ember észrevételére nézve, de semmit sem

a melyben előállott, ha praecise meghatároznom kell,

bizonyít oly állapot mellett, melyre az emberek ész-

azon világnézet, mely akkor létezett, mikor hitvallá-

revevése nem gyakorolhatott

sunk alkottatott. A 16-dig század elejéig a ptolemeus-féle

az anyag örökkévaló (mi mindent elfogadunk a mit ők

világnézet uralkodott, ezen idő óta kifejlődött, a Koper-

állitnak) akkor felmerül a kérdés, mi volt ezen anyag

nikus-féle világrendszer. Miért nem vagyunk képesek

kezdettől és öröktől

a ker. dogmákat, az ó ker. tananyagot a Kopernicus-

önöknek a mai természet-tudomány: az kosmikus köd

féle tanrendszer uj alakjaiba Önteni ? Talán nem mi

volt.

befolyást.

fogva?

Ha azonban

Erre aztán

Mit értsek én ez alatt mást,

azt feleli

mint a mi irva

bennünk, hanem ezen uj világnézetben rejlik ennek

van: „Ékesség nélkül való és puszta volt." És ezen

oka, hogy még igen fiatal, igen kevéssé van a rész-

ködből — tanítja

letekben kifejtve, s épen azért nem alkalmas még a

előállott a rotatio folytán a csillagzatok világa. Hon-

mi feladatunkra!

nét ezen rotatio ? Vak eset, vagy ész, vagy mi volt,

Igen könnyű volna kimutatni, hogy a természettudomány, mely a
czikkre vonatkoznak,

mi ezen mozgást

előidézte?

A

természet-tudomány

világrendszernek

nem ad önöknek ez iránt semmi felvilágosítást, egy-

melyek a második

szerűen csak azt mondja : „lett", vagy ha önök egy

Koperoikus-féle

teremtője, azon kérdésekre nézve,

tovább a természet-tudomány —

még majd semmi psychikai és

alanyt

akarnak:

„ö teremté".

Ki az a „mi* vagy

anthropologiai vizsgálatot — még kevésbbé megoldást

az az „ ő " ? Erre igy hangzik a természet-tudomány

nem hozott. — Én

vallomása: „Nem tudjuk mi volt az oka az első moz-

azonban itt is megakarok adni

ellenfeleimnek mindent, a mit elfogadhatnak s nincs

gásnak

szándékom ott mutatni hiányokat, hol még kevés mun-

vonulunk a tudatlanság asylumába és azt nem állitjuk,

kásság fejtetett ki,

hogy a mozgás öröktől fogva volt.

melyet

hanem csak azon térre vonulok,

a természettudomány

nagy

nevű

képviselői

munkásságukkal meghódítottak, hogy kiderítsem miért
nem teremthettünk még elő az ó-ból egy uj hitvallást.
A legjobban átvizsgált tér minden bizonynyal a

a

kosmikus ködben",

És miután

már

ha csak vissza

ezen világ elő állott,

nem

minden

homályos ós sötét volt, ekkor — mondja a szt. írás
— szólott az Isten: „legyen világosság és lőn világosság."

A világosság

egy

bizonyos aether-rezgés-

kosmogonia. Herschel, Kant, Laplace, Du Bois-Rey-

mennyiség. Négyszáz billió rezgés egy másodpercben

mond, Virchow,

képezi a világosságot, valamivel kevesebb a meleget.

vannak

a

Darwin

nevei

mind

kosmogonia felfogásával.

kapcsolatban

Az ó

orthodox

De honnét vannak

ezen

aether-rezgések?

felfogás a világ előállásáról Mózes I. könyvének első

világosság volt-e

fejezetében található. Ez elvettetik. Miért nem hasz-

vagy melyik volt először ? Hogyan állottak elő ezen

náljuk fel az u j világnézetet,

aether-rezgések?

melyet ama nagy fér-

kezdetben

minden

vagy

Valóban
setétség,

ezen kérdésre nekünk a természet-

fiak alkottak, arra, hogy az első fejezetnek a világ

tudomány ismét nem ád semmi választ, ha csak atft

teremtéséről u j alakot a d j u n k !

nem, hogy „ő" a vak eset teremté.

Nézzünk utána

mily eredményt szülnek e ter-

Igy a Mózes-féle tudósítás folyamatán oly képzet

mészet-tudományok s váljon képesek vagyuuk e resul-

jőn elő a teremtésről,

tatumait-felhasználni s értékesíteni.

ismerete által már igazolva van. Azon nézet: mivel

A természet-tudomány

ezt tanítja:

kezdetben

mely az uj világnézet

biztos

a viz az égből jön, kell lenni egy erősségnek, a me-

lyen a viz nyugszik, ugy hogy ez rajta áteshetik
esőt szülhet, meg van cáfolva

ós

áll a tartalommal ? A tartalom alatt azon vallási igaz-

Mi tudjuk, hogy az

ságot értjük, mely a Koppernikus vagy Ptolemaeus-

eső más módon áll elő, s nincs erősség ott fenn az

féle világnézet

égen. Ezt tehát el kell ejtenünk.

nézet tartalmát kell tehát most megvizsgálni, és arra

És miután már a mindenség megteremtve volt,
akkor teremtetett

a szent irás hagyományai

a növény-, állat- és ember-világ.

A vallási

fordítni figyelmet, valyon igaz vagy hamis-e.

szerint

A természet-tudo-

alakjában van kimondva.

Igen, sőt lehetséges volna, hogy a hit fogalmát
akkép

határozhatnék

meg,

hogy

általában minden

mányi theoria azt tanitja, hogy a növény-, állat- és

vallásnak buknia kellene. Azért kell először azon kér-

ember-világ

désre felelni:

visszamegy

a sejtekre,

mint az

élet

mi a vallás, és mily elv szerint kell

alapelvére. És ha a természet-tudományt megkérdez-

a vallást megítélni, valyon igaz vagy hamis-e? H a

zük, honnét jön a sejt, hogyan állott elő a sejt az

önök ezen kérdést

egykori kosmikus köd szervetlen részeiből! így felel:

válaszol: a vallás egy neme a hitnek. Jó, de ha ez

„azt nem tudjuk", mert az eddig tett kísérletek nem

áll, mondja meg nekem valaki, miszerint ítéljem meg

képesek előállitni anorganikus uton a legkissebb sejtet

azt, hogy mit higyjek,

sem. A felelet tehát ismét így hangzik: „Vagy Isten

elzárkózva minden más vallásoktól.

teremté, mint ész a sejteket, vagy a vak eset mint
ész-nélküliség."

Hogyha már

ezen fejlődési theoria

helyes volna, akkor az embernek csatlakoznia kellene

az orthodoxiához intézik,

ez így

mert már nem élünk

többé

A zsidó és mohamedán vallások is azon igénynyel lépnek fel előttünk, hogy ők

is

igazak

s

a

legújabb hírek azt tudatják velünk, hogy a buddhisták

a növények és állatok fejlődéséhez. Az emberben azon-

missionárusokat akarnak küldeni Európába, hogy ben-

ban van valami, a mi organikus módon nem képződik

nünket vallásukra

tovább, ez az öntudat, és Dubois Reymond kimondja,

Mikép döntik el azt önök ? Mi az ismertető jele egy

mikor

hitvallás igazságának,

arról van a szó, mikép áll elő az öntudat:

térítsenek. Melyik az igazi vallás ?
vagy hamisságának ? Ha önök

„ignoramus, et ignorabimus", azaz a természet-tudo-

azt modják, az igaz a vallásban, a mi az értelemmel

mány előtt nincsen út,

megegyez, erre azon választ nyerik

a melyen

ezt valaha meg-

találhassa.

ez

nem

áll a vallásra nézve. A vallás nem az értelem dolga,

És most vonjuk ki annak facit-ját, a mit a természet-tudomány
alkotására.

önök;

mai napság nyújt egy kosmogonia

Az ó kosmogonia

vagy jobban mondva

szétválik

lönböztet négy korszakot.

kell,

szükségképen ész-

feletti vagy észellenes. Credo, quia absurdum, hiszek

napra,

mivel absurd az, a mit hiszek, mert ha észszerű volna

az uj megkü-

akkor nem kellene hinnem, akkor tu Inom és belátnom

Volt egy kosmikus köd;

kellene. H a önök tovább menve azt mondanák : igy

hat periódusra,

hat

ellenkezőleg az, amit hinni

előállott a mozgás, h o n n é t , n e m t u d j u k ; ezen

hát azt fogjuk hinni a mi ószszerűtlen, nem tagadt u d j u k ; | hatnák, hogy végtelen sok ószszerűtlen vau, s így
ezen világosságból származott a sejt, m i é r t , n e in
nem maradna többé semmi criteriomuk. Erre azt feleli
t u d j u k ; és a sejt-organismusból előállott az öntudat, I az orthodoxia: hinned kell a kinyilatkoztatásnak, memozgás világossággá lett,

miért, nem

miért,

nem

tudjuk.

Ez az eredmény,

j lyet Isten adott,
melyet a mai

természettudo-

természetesen a Jézus Krisztusban

történt kinyilatkoztatásnak.

Jön azomban

Muhamed

mány szolgáltatott. Ezzel azonban nem vagyunk még

és így szól:

képesek annak, mi a régi hitvallásban

van! Miért ne higyjek én Muhamednek ? I t t termé-

hamisnak fel-

az ón

kinyilatkoztatásom

ismertetett, bár mely részét is helyesebben alakítani,

szetesen nem marad más hátra, mint

azaz a hitvallás alakját

én Mózeshez akarok

megváltoztatni s gyülekeze-

teinknek valami kielégítőt adni.

akarok tartani,

s az

csatlakozni,

is

azt

vagy

egyesülés eszközei

Istentől
mondani:

én

Jézussal

tökéletesen

A határozott felelet tehát kérdésünkre igy hang-

ki vannak zárva. Merfc egy Lessing által jelzett mentő
zik : azért nem adtuk uj alakját a régi hitvallásnak, | ut is, tisztelt gyűlés, valóban nagyon gyönge, midőn
mivel a segédtudomány, melynek az újra építéshez a | a biró a 3 gyürü felett azon ítéletet nyilvánítja,
szükséges materialékat előteremtenie kell, még nem
hogy ezer óv múlva újra el kell jönnünk s megtudnunk,
haladt előre annyira, hogy ehez a szükséges éá elég- j melyik az igaz vallás, vagy melyik tesz kedvessé
séges épületköveket szolgáltathassa.
: Isten ós emberek előtt. Igaz, ha megtehetnék azt,
Ha így áll a dolog a hitvallás alakjával, hogyan

hogy ezer év múlva újra megjelenjünk, akkor
13*

elfő-

gadhatnók ezen utasítást, azonban nem

rendelkezünk

2, hanem csak 1 élettel, és ebben kell felismernünk
s a szerint választanunk a között a

mi igaz ós a

mi hamis.
Annyi teljesen bizonyos, hogy minden

kinyilat-

koztatás az Isten részéről hasztalan, ha nem felfogható az emberi lélek által. Igy tehát a hitnek
valaminek

oly

kell lennie, a mi bizonyos viszonyban áll

az ember szellemi tehetségeivel.

Még

azon

esetben

is, ha az az Istenségnek oly ajándoka, melynek mi nem
állhatunk ellene, kell az emberi lélekben egy helynek
lenni,

a melyhez a hit oda kapcsolódik;

az

is

le-

hetséges volna, hogy a hit nem egy u j teremtés az
ember természetében, hanem ugyanebben a vallásnak
egy organuma, melyet Isten oltott a
lényünkbe, mellyel mi a vallást és

mi természeti
kinyilatkoztatást

elfogadhatjuk és bírhatjuk.
Melyik volna azon organuma a hitnek,
mi a vallást birtokunkban tartjuk ? Hogy

mellyel
a

nem az értelem dolga, az már rég el van
mert

a

legokosabb

még

vallás
ismerve,

épenséggel nem

a

leg-

hanem

csak

buzgóbb.
Tehát az akaratnak dolga a vallás ?
Az akarat nem

nyújt

ismeretet,

alakítja a megismertet, azért a vallás az
is dolga, de nem egyedül az akaraté.

Ezek után a

szokott lelki erők között még csak egy
a sziv. A vallás a szívnek dolga, és

akaratnak
van

hátra,

ez az, mit az

uj szövetség mindig és örökké állit és erősít, a sziv az,
a mit meg kell jobbítani, a sziv az, a mi

Istenről

értesítést nyújt, a midőn késztet, hogy az Urat keressük, ha ót valóban érezni ós megtalálni akarjuk ; ős
keresztény elv az, hogy a vallás

a kedélyen

ós

a

szíven alapul.
GTYURÁTZ

FERLNC.

[Vége következik.]

ISKOLAÜGY.
Nt. Brocken L a j o s körlelkész é s elnök u r n á k a
pestmegyei ág. hitv. ev. e s p e r e s s é g h e z t a r t o z ó aszódi
k ö r tanítóinak m. évben H-Györkön t a r t o t t közgyűlésén
m o n d o t t megnyitó b e s z é d e .

Tisztelt uraim ! Mielőtt a tanitó urakat tisztelt barátunk Miesinay Imre tanitó úr vendégszerető házában
szivemből üdvözölném, van szerencsém a múlt iskola évi
vizsgák befejeztével, az azokon észlelt eredmény

visszapillantást vethetni, s a jövő tanításra vonatkozólag
elvi nézeteimnek kifejezést adni.
Térjünk tehát tárgyunkhoz.
A népiskolai tanításnak az a célja, hogy a gyermekekben a vallás-erkölcsi érzet fejlesztessék, — értelmi
oktatás által az ismeretek iránti érdeklődés ébresztessék
és élesztessék, emlézés által a különféle tudományok
alapja megvettessék, és az életben szükséges gyakorlati
ismereteknek ügyes és gyors kezelése a tanulókkal
elsajátitassék.
A mi az elsőt, jelesen a vallástanitást illeti — ez
iskolajárásunkban, tekintettel a tanulók vallási érzelmeinek
ébresztésére, a kívánt sikerrel kezeltetett, a mennyiben
a szülők a vallástanítás iránt kiválóan érdeklődvén, gyermekeiket a szükséges könyvekkel ellátni sz. kötelmüknek
ismerték, s következőleg a tanitó urak buzgó fáradozását
e téren megkönnyíteni iparkodtak.
Azomban az értelmi olvasás, dacára a hű szorgalmazásnak, mégis gyarló volt, mert ez a tudvágyat
ébresztő, értelmet fejlesztő és az ismeretek iránti érdeklődést élesztő könyvek hiányában, egyedül a vallásos
könyvekre, nevezetesen a gyermekeknek értelmi látkörét
mély tartalmával még meghaladó uj szövetségi könyvre
szorítkozhatott. Már pedig qui vult habere íinem, debet
habere et média. Erről azonban alább.
Az iskolai tanrendszerben előirt tudományok helyesen szerkesztett, és a jelen kor ismereti fejlődésének a
színvonalán álló és a gyermekek által maguknak lemásolt füzetekből tanitattak.
Az életgyakorlati tanulmányok, ide értve a számolást,
mondatolva helyesírást, kisebb nagyobb külömbséggel
jól szorgalmaztattak, kitűntek azonban e téren a domonyi,
ikladi és aszódi iskolák. De e téren jövőre az összes
iskolákban teljes siker remény lhető, a mennyiben az uj
tizedes számolás nehézségei ezen első évben leküzdetvén,
a jó megvetett alapra könnyű leend a tovaépités ;
különösen az iskoláinkba már általában behozott palatáblák segélyével.
Magyar nyelv, hol nagyobb, hol kisebb eredraénynyel,
de iskolajárásunkban mindenütt taníttatott.
A tanítás tehát átalában kielégítőnek mondható,
magától értetődvén, hogy mégis voltak a tanitó urak
szorgalma- és képességeihez mért eredményfokozatok. Jövő
évben, ha Isten éltet, ezen fokozatok szerint az iskolák
megnevezését is fentartom magamnak évi jelentésemben.
Kívánni valót tehát egyedül az értelmi olvasás hagy
hátra. Ezen pedig segíthetne az iskolajárásunkban könnyen
megalakulható népnevelési egylet. Mert csak igy volna
reménylhető az iskolás gyermekeknek célhoz vezető olvasó könyvekkel való ellátása. Az ily könyvek egyszer
mindenkorra lennének csak beszerzendők, s évről évre,
gyermekekről gyermekekre lennének átszármazandók,
mint iskolai vagyon. Igaz, hogy elvégre mégis csak elrongyallanának az ily könyvek , de erősen hiszem,
hogy az egyszer jól megválasztott olvasó könyvek érdekzitő tartalmukkal még a szülők részéről is kedves

fogadtatásban részesülvén, az iskoláknak maradandó nélDe ha már a nevelést e három irány közül egykülözhetlen kincseivé válnának, s azok később a szülék
gyel kellene megkezdenünk; a gyökérrel s ne a gyüáltal, ujabbakkal pótoltatnának. Csak ezen az úton remölcscsel kezdjük.
ménylem népünknél a tudnivágyat mély dermedt álmából
A gyökér vagyis a hit idvezit. A jó cselekedet még nem
felserkentve, a népet az ismeretek iránt lelkesülésre
teremt jó embert, de ajó embertől elmaradhatlan a jó cselekebírhatni.
det. Ugy szintén a rosz tett még nem teszi az embert roszszá,
A nyári iskolamulasztásnak érzékeny oka mindede a rosz ember eszközöl rosszat. Nem a víz teszi a fornütt kiválóan a közös libalegelő hiány. Ha a közsérást édessé vagy keserűvé, de a forrás ád a viznek édes
gek ily legelővel rendelkezhetnének, a közös libapásztor
vagy keserű izt. Nem a gyümölcs teszi a fát jóvá vagy
felválthatná a gyermekeket ezen foglalkozástól, s megroszszá, de a fa hoz jó vagy rosz gyümölcsöt. A mű
válthatná őket lelki üdvöknek.Ily közlegelőket szorgalnem teszi a mestert mesterré, de jó mester végez jó
mazni, még pedig követelőleg is szorgalmazni kiválóan
müvet.
,
a tanitó urak érdekében fekszik, a mennyiben a pontos
És igy a gyökér, vagyis az élő hit az, mely idvezitvagy hanyag iskoláztatástól függ az iskolának virágzása
het, amely kóros társas és egyéni életünknek egyedüli
vagy hanyatlása, s ezek kedvező vagy kedvezőtlen viszttdvös orvosa lehet, melyre különösen nekünk a népnevefényének közvetlenül a tanítókra visszahatása.
léssel foglalkozóknak éber figylemmel kell lennünk. Mert
Dióhéjba foglalva ezek volnának tapasztalataim a
a hitetlenség s az e z z e l karöltve járó gonoszság oroszlánymúltra.
ként kerülget, lesve közülünk a kit elnyelhetne, ergo
Most áttérek népneveléstani elvi nézeteimre.
vigilent consules, ne quid respublica detrimenti capiat.
Minden véges műveltség, erény, erkölcs, lelki töA hitnek tehát az iskolában is az őszes tanulkélyesbülés a végetlenség érzetéből származik. E nél.
mányok rétegeibe be kell hatnia. A közvetlen hittanitásról
kül az élet fatummá s az ember fatalistává korcsosul.
most nem szólok.
Istennek, mint legfőbb lelki valóságnak félelme minden
De mi történjék a többi tantárgyakkal. Bizony
bölcsességnek kezdete, minden mi ismereteinknek az
alapszinezettiket tekintve, ezeket is az isteni tervszerűségalapja. Az élő Istenben s lelki halhatlanságban vetett
re kellene visszavinnünk. És pedig korán, a fogékony
hitünk, de ez utóbbiban nem csak mint lehetőségben, de
gyermeki keblekbe ideje korán be kellene azokat gondos
mint kétséget nem szenvedő mulhatlan valóságban, vetett
kezekkel oltogatnunk, mert az ily vallási nemes oltváhitünk, minden értelmünknek, érzelmünknek, tetteinknek,
nyok alig fogamzhatnának meg már korosb vagy épen
szóval életünknek a megszentelője. Ily hit felrázza az
korhadásnak indúlt törzsekben.
értelmet, szivet és akaratot, és mint ilyen minden emA légtan és csillagászat körébe vágó tárgyak, az
beri tökélynek a rugójává leszen.
égi testeknek kimért pályafutása, s azoknak a nehézkeDe bir-e a jelenkor nemzedéke ily élő hittel ?
dés törvényére fektetett, egymást a nagy világűrben egyenMegüti-e a jelen emberiség e hitnek mértékét ? Észlelsúlyozása megannyi feltűnő bizonyitványai a világot
hető-e ily értelmi, erkölcsi s vallásos ébredés? Fájdalom
vezérlő isteni tervszerűségnek.
nem! A vallás iskoláinkban taníttatik, de az életben
Az eddigi iskolai természetrajz-tanítás, valóságos siraszámkivetve van. Legtöbbje az embereknek sötét babona
lomház.
A gyermeknek feje e téren összehalmozott természeti
éjében tapogatódzik ; más része megvetve a szellemi létárgyak
tömött muzeuma, emlékezete pedig infinitum lajtet, egyedül földi ábrándjainak él. Az igazság Brenstrom tábla. De valamint a betűk, nevek, szavak külön
nus kardjával méretik. A jog, nesze semmi fogd meg
ki nem fejezhetik az eszmék szellemét, igy a természeti
jól álcza alá záratik. A törvény mint irott malaszt a
tágyaknak ily elvont a b c - j e sem adhatja Istennek a
véka alá letéteményeztetik. A baráti kéz, nem készpénz
gyanánt, de készpénzért nyujtatik. A munka lelki nyu- világ tervszerű intézőjének a fogalmát. Az állatoknak és
galom helyett, földi jutalomért, sőt jóval azon aló vé- növényeknek életkörülményekhez mértszine, szerve, alkotása, életmódja, káros vagy hasznos minőségéhez mért arágeztetik .
S mi ennek oka ? a hithiány • a hitnek, mint a nyos mennyisége alig ha közelebb nem vezetne Istenhez, mint a világnak háztartását eszközlő kútforráshoz.
szellem éltető elemének a számkivetése. A hit párhuzamba
Történelmünk ?! száraz események s h arci villongáhozható a levegővel. Mint a levegőnek, hogy a földön
sok foszlányainak a lomtára. Mily jelentékeny lendületet
életet ébreszszen, be kell hatolni a föld minden rétegébe,
nyerne történelmi oktatásunk, s menyire nemesb zománcot,
s nélküle kihal a fény, kihal az élet, úgy az élőhitnek
ha Istent jártatnék az események mezején, a mint jutalmat
követnie kell az embert az élet minden mozzanataiban.
vagy bütetést osztogat, s száraz történelmi tények helyett
E nélkül az ember, ha nem is nyilvános gonosztevő, de
kiválló
jellemeket állitanánk tükörül, lélektani lekövetaz emberi társadalomnak botránykövévé válik bizonyosan.
keztetéssel, utánzásul a jövő nemzedéknek.
Hit nélkül az ember erkölcsileg élő halott.
Szellemi életfánknak hit a gyökere; ismeret a törEz úton s irányban véges életünk, mivelődésünk,
zse, a helyes élet pedig a iának gyümölcse. —• E három
haladásunk egy végetlen tökélyben lelné majd meg öszirányban kell e fának egyszerre növekednie.
tönző erejét s támaszát.

A gyermekek a jelen romlott társadalom tüzéből, még
a leggondosabb szülei nevelés mellett is mint perzselt
széndarabkák kerülnek az iskolába. Igen de a szén
izzó melegen a legbecsesb törhetlen gyémánttá kristalizálódik. így alakulhatnak át a gyermekek a tanitói kebel melege alatt a hitben, erkölcsben törhetetlen gyémántokká.

nyers szögletes kő darabokat. Igen de azok a tapintatos
tanítási s nevelési véső alatt a legszebb idomokká fejlődhetnek. Ugy legyen.
S ezzel magamat becses barátságukba ajánlva, s Istennek kegyelmét reánk esdve, zárom szavaimat, s conferentiánkat megnyitottnak nyilvánitom.
Közli:

Átveszik a gyermekeket e világ kézéből, mint még
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Könyvismertetés.
„Geistlíche
Lieder
ziwi
Gebraiirhe
für
protestantische
Lehran stalten."
Zusammeng estelit
vam Lehrkörper der protestant. Volkschide A. C. in Buci ap es t. Verlag von Wilh elm L au f f e r. 71. 8.
Preis 28. kr.
„Egyházi
énekek, evang. iskolák
használatára,<(
Összeállította a budapesti
evang. néptanitóikar. Budapest,
kiadja L a u f f e r Vilmos. 51. lap.
Ara 24 kr.
Mind a két füzet 45 krert kapható.
Mielőtt ezen egyházi énekek ismertetéséhez kezdenék, szükséges elébb aziránt tisztába jönni, vájjon jogosult-e általában az egyházi énekek használata a népiskolai
vallás tani tásban ? Ha tudjuk, hogy a vallás nem annyira
az ész, mint inkább a sziv dolga, akkor minden eszközt
örömmel kell megragadnunk, mely képes a szivre hatni,
annak vallásos érzelmeit ébreszteni és ápolni. Ily eszközt
találunk pedig az alkalmas énekben, melynek tehát a
nevelészek örömest helyt adnak a vallástanitási tárgyak
között.
Nehezebb ezen kérdés eldöntésénél, ily énekek helyes kiválasztása. Itt okvetlenül mellőznünk kell oly
Rist-féle verseket, melyekben az orthodox tan tartalom
megóvása céljából p. o. J é z u s haláláról így énekelnek :
„O grosse Noth, Gott selbst liegt todt." Szerintem a vallástanitásnál használandó éneknek nem szabad dogmatikus
tartalmúnak lenni. A dogma mint abstract fogalom az
első vallástanitásnál általában nem fog előfordulni, és annál kevésbé az éneknél, melytől kívánom, hogy értelme
a gyermeki észnek és felfogásnak megfelelő és úgy szólván teljesen átlátszó legyen. Akárhogy nevezzék a kátét
„kis bibliának", „egyházunk egyik alapkövének" es a
reformátió tanujának", dogmatikus, elvont határozataival
a népiskolai tanuló által nem fog megértetni. Es a mi kátéban
nem fogható fel, az az ének kötött és nehezebben érthető
beszédében sem lesz világosabbá, és azért egyik fő axióma
az, hogy a népiskolai tanításnál előforduló ének dogmatikus tartalmú ne legyen. A jó énektől elvárom továbbá,
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aszódi ev. tanitó és az aszódi isk. járás jegyzője.
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hogy vallást tartalmazzon és ébreszszen, felülemelkedve
minden hitfelekezeti szfíkkeblűségen és gyűlöleten. Elég
baj, hogy az élet pártoskodásáról még ma is állanak
Schiller szavai Wallensteinből:
s Papist und Lutheraner ! Keiner will
Dem Andern weichen ! Jede Hand ist wider
Die andere. Alks ist Partei und nirgends
Ein Richter! Sagt wo soll das enden ?

Azért a népiskola énekeiben a vallást fejezzük ki,
mely egyesit, nem pedig a hitfelekezetet, mely elválaszt
és a fanatismusig vezethet. Az ének, ha nevének meg
akar felelni, nem lesz rímes próza, hanem valóságos költői
termék, mely ihlett meleg kebelből eredvén, hasonló ihlettségre és lelkesedésre képes magával ragadni a gyermeki, elfogulatlan szivet. Es így végtére az énekek kiválasztásánál nem fogok szorítkozni az egyházaknál divó
énekes könyvekre, hanem szabadon választandom tárgyamat ott, hol találom, mert minden időben és minden
népnél voltak lelkesült férfiak, kiknek szívok a nemes
és nagy iránt lángolt, és a kik meleg érzelmöket szép
énekben világosan kifejezték. Még megjegyzem, hogy
egy gyűjteményből sem szabad kimaradniok ily minden
időre remek énekeknek, mint G e r h a r d t Páltól: „Befiehl du deine Wege", N e u m a r k Györgytől: „Wer
nur den lieben Gott lasst walten", és L u t h e r t ő l :
„Ein feste Burg ist unser Gott", mely énekek valamint
sok más nyelvre, ugy magyarra is le vannak fordítva.
Ha az imént különösen K eh r és R i c h t e r német
nevelészek értelmében előad'am, milyen nézpontok szerint választandók ki az énekek vallásoktatási használatra^
most már átmehetünk tulaj donképi tárgyunkra és megvizsgálhatjuk, vájjon a cimzett tankönyvek az érintett
kívánalmaknak megfelelnek-é ?
A felosztás a német és a magyar kiadásnál kevés
külömbséggel, majd nem ugyan az : Á) a t a n é v , B)
Mindennapi, vasárnapi sünnepnapi énekek.
C) A z i s t e n r ő 1. D) J é z u s r ó l . E) A z e m b e r
r e n d e l t e t é s e ; a) I s t e n i r á n t i k ö t e l e s s é g e k ,
b) M a g u n k i r á n t i k ö t e l e s s é g e k , c) E m b e r t á r s a i n k i r á n t i k ö t e l e s s é g e i n k-, d) a h a z a
i r á n t i k ö t e l e s s é g e k r ő l . Számszerint 90 ének.
A német példányban ezen felosztáshoz csatlakozik még

egy végszakasz : a z á l l a t é s n ő v é n y-v i 1 á g o k o s
h a s z n á l a t á r ó l ; az énekek száma itt 127.
Mint már e felosztás is mutatja, ez énekek nincsenek cél és rend nélküli módon összehalmozva, hanem
oly logikai következetességgel soroltatnak elé, milyent a
jól berendezett vallástanoknál szoktunk találni, s úgy
vannak összeválogatva s elrendezve, hogy ezen gyűjteményben , a vallásoktatás bár melyik tárgyához alkalmas énekre fogunk akadhatni. Azonkívül még az
iskolai év- és időnek különféle alkalmaira is vétettek
fel megfelelő énekek.
Nunc venio ad fortissimum. Megfelelnek e a szóban
levő énekeink az elébb érintett paedagogiai elveknek ?
Itt is nagyban és egészben igen-nel felelhetünk. Dogmatikus tartalomtól ovakodnak a szerzők, J é z u s t p. o.
megéneklik, mint gyermekbarátot, jó tanitót és példányképet, mely tárgyak a gyermek felfogási körén belül
fekszenek. Leggyengébbek e tekintetben a húsvéti énekek. A költői ihlettségre nézve is mondhatni, hogy kevés
kivétellel megfelelnek a versek, melyek e mellett, távol
állanak a hitfelekezetek válaszfalaitól, hanem vallásos
kebelből eredvén, ismét vallásosságra buzditanalc. A tűz
csak tűznél gyul meg ! Könyvünk előnyeül felemlíthetjük
még, hogy a szerzők prot. egyházunk remek énekeiről
nem feledkeztek meg, hanem bőven felhasználták azokat.
Némi hiánynak tartom, hogy a tanitók a kiválasztásnál
csak is a dívó énekes könyvekre szorítkoztak, holott
könyvük díszére szolgált volna, ha a német és magyar
gazdag irodalom köréből is több költői terméket felvettek
volna, miáltal több oly énekkel gazdagodott volna könyvük, melyek különösen a kisebb 6—8 éves tanulók
vallásos szükségeinek megfeleltek volna. W i e d e r m a n n
függeléke „ S a m e n-K ö r n e r f ü r K i n d e r h e r z e n "
című könyvéhez : „A 11 e L i e d e r n e u e
Worte"
jó utmutatást foglal magában.
Tagadhatlan, hogy ezen énekek a prot. vallásoktatásnál jó szolgálatot teendnek az oktatónak a tanuló vallásos érzelmének ébresztésére és ápolására.
Hogy e célt elérhessük, az énekek gyakorlati használatánál a következőkre kell figyelnünk. A szómagyarázat után a tanitó figyelmeztesse a gyermekeket az énok
főgondolatára, és e gondolat logikai kivitelére az egyes
versekben, úgy hogy az egész dispositiót tisztán láthassák.
Szükséges hogy az előadó az ének költőjének hangulatába
magát, úgy szólván beleérezze, hogy ugyan azt a hangulatot a tanítványban is felkölthesse. Es épen azért kívánatos, hogy az ének szerzőjét és viszontagságait is
ismerjük, melyek között költeménye szereztetett, és a
melyek meg is magyarázzák költeménye sajátságos színezetét. így p. o. N e u m a r k énekét „Wer nur den lieben Gott lasst walten", egészen másképen fogjuk érteni
és érezni, ha tudjuk, hogy a szerző mily keserű sors
részese volt egy jó ideig, s hogy ezen szerencsétlen helyzetből Istennek kegyelme majd nem csodaszeruleg emelte
ki, és helyezte boldogabb állapotba.
Kívánom, hogy a megbeszélt könyvek ily észszerű

használat mellett, mennél áldásosabb befolyást gyakoroljanak paedagogikus vallásoktatásunk felvirágoztatására és
minél szélesebb körökben foglalják el azt a helyet, melyre
érdemesek.
WEBER

SAMU.

1. „ A szent történetek rövid foglalatja és a
ker. egyház történetei kérdések- és feleletekben
Népiskolák számára. Kilencedik javított és bővített kiadás.
56 lap. Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Béla, a ref.
főiskola betűivel. 1877. Ara kötve 14 kr.

2. „A keresztyén

erkölcstudomány

rövid

foglalatjaNépiskolák
számára. Átnézett és javított
kiadás. Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Béla, a ref. főiskola betűivel. 1876. 36 lap. Ara kötve 18 kr.
II.
A másik ismertetendő könyv címe : „ K e r e s z t y é n
Erkölcstudomány."
Itt az ismertető röviden elvégezhetné tisztét, ha csak
amúgy tél túl, félvállról szólva akarná e könyvet bemutatni az olvasó és tanitó közönségnek, oly módon, hogy
a könyv első lapján megirt figyelmeztetést adná itt szóról szóra. E „figyelmeztetésben" ugyanis jelezve van a
szempont, az elv, melyből átdolgozó kiindult; aztán az
irány, melyszerint haladni akar, s a cél, a melyet elérni
kiván. Azt írja nevezetesen itt az átdolgozó : „E könyvecskén tett javítások részint a tartalomra, részint az előadási alakra vonatkoznak. Több volt az előbbi kiadásban
olyan, mely a gyermeket idő előtti, rá nézve ismeretlen
életviszonyok közé erőszakolta, most szülévé, majd pappá
tanítóvá tette képzeletében stb. — a mi természetellenes
s épen azért nem is érthető ilyen korán elővéve." Alább
útal arra, hogy a javított kiadásban élő, bibliai példák
vannak felvéve az elmélet megvilágosítására;
„Súlyt
kérünk azokra fektetni, úgymond, azért, mert élvezetesebbé
gyakorlativá tehetik az elvont tételeket, s mint ezt a
helyes oktatás elve hozza magúval, összekötik az erkölcstant, egy már megelőző tantárgygyal, a bibliai történetekkel."
Azt hiszem, hogy ennyi is elég izleltetőül a végett,
hogy belássa az olvasó, miként itt az átdolgozó személyében egy szakemberrel, egy paedagoggal áll szemközt. A
részletes ismertetésnél pedig, reméllem meg fog győződni
arról talán még Sz. K. tiszttársamis, hogy az ily javítás
becsületére válnék bármely „szakács cégnek" is, vagy
hogy is nevezte ő a „sárospataki irodalmi-kört" akkor, midőn a „népiskolák számára készitendő vallástani kézi
könyvek" tárgyában írt, s azon körről is megemlékezett.
A céhek ideje ugyan immár a múlté ; s a monopolizálásnak részemről sem vagyok barátja ; de azt tartom,
hogy mikor oly testület, mint a sárospataki irodalmi kör
vallástudományi szakosztálya, tehát vallástudomány, erkölcstan és egyháztörténelem tanárai és igy szakemberek,
kik folyvást szaktantárgyaikat mélyezik, búvárolják a
mint tanárok paedagogusok is — vállalkozik népiskolák

számára vallási s egy háztör ténel mi kézikönyveket írni, |
azt a hazai prot. iskolák, a prot. egyházegyetem csak
örömmel nézhetik.— Legalább én, a mily egyenes, nyilt
s talán kiméletlen őszinteséggel tártam s emlegettem fel
pár év előtt, ugyancsak e becses lapok hasábjain, egyéb
tankönyvek hiányai s gyarlóságai mellett a vallás- és
erkölcstani kézikönyvek hibáit is: most ép oly örömmel
s készséggel sietek elismerésemet nyilvánítani az ismertetés alatt lévő kézikönyvek javítói iránt.— De lássuk
már magát a könyvet.
Az átdolgozott, vagy legyen itt is új kiadás, áll
bevezetés-, azonfelül három szakaszból és függelékből.
A b e v e z e t é s b e n mindjárt észreveszszük, hogy
itt egész rendszerváltozás történt. Azonban az első kérdés
hogy : „Mit nevezünk kötelességnek" kissé indokolatlannak
látszik, mintha ajtóstul akarnánk bejutni a házba. Talán
jobb lett volna ilyenforma kérdést bocsátani előre : „Mi
az az erkölcstudomány s miről tanít?" S midőn azt felelte rá, hogy az emberről, mint erkölcsi valóságról s az
ő erkölcsi életéről vagy kötelességeiről tanit az erkölcstudomány : akkor jobban jött volna ki azt kérdeni, hogy :
„mit nevezünk kötelességnek?" De azt azért ki kell jelentenünk, miként még indokolatlanabbak a réginek
meszsziről kezdő s a ker. erkölcstudományba távolról sem
tartozó dolgokat tárgyazó kérdései és feleletei. A feleletről pedig, melyet az első kérdésre ad a javitó, azt kell
mondanunk, hogy az egészen korrekt, szabatos, világos;
az emberről alkotott mai tiszta fogalmakhoz, és hogy úgy
fejezzük ki magunkat, a modern theologiai és erkölcstudományi elvekhez illő.— „Kötelességnek nevezi ugyanis
javitó azt, a mit Isten akaratja : az úgynevezett erkölcsi
törvény s emberi szivünk becsületes érzései szerint közülünk kiki tenni tartozik."
Ezentúl szép logikai rendben következnek a kérdések : „Mit tanit az erkölcstudomány;" „Ki ismertette
meg velünk valódi kötelességeinket s mely könyvben
vannak azok_e!éadva" stb. stb. Itt lesz már ideje s helye
felemlíteni, hogy az átdolgozó majd minden fontosabb
kérdésnél, mely erkölcsi igazságot tartalmaz, hivatkozik
a bibliára és a zsoltároskönyvre ; hogy a hason értelmű
szentirási hely és zsoltár vagy dicséretvers betanítása által,
az azon kérdésben foglalt eszmét minden oldalról megvilágítsa s ez által is maradandóbbá tegye a gyermek
lelkében; s egyszersmind a bibliával és zsoltáros könyvvel, mint két nélkülözhetlen talizmánnal a növendéket
annyira megbarátkoztassa, hogy ezeket nélkülözni többé
ne tudja; hogy az azokkal való folytonos érintkezést
lelkiszükséggé tegye.
Ezek után, kihagyva néhány az erkölcstudományba
nem tartozó kérdést, melyek holmi száraz, üres, unalmas,
híg lében feleresztett elmélkedést tartalmaznak, átmegy
az egyes szakaszok : az Isten, magunk és embertársaink
iránti kötelességek tárgyalására.
Az I. sz.-nál a legelső kérdéssel mindjárt azt indokolja, hogy : „miért vannak nekünk kötelességeink Isten
iránt?" A bálványozás- s babonáról szóló kérdéseknél is-

mét bibliából, zsoltárból, dicséletversekből vannak tapintatosan s nagy bibliai jártassággal kiválasztott példák ;
az előbbire Jeróboam és Diána; utóbbira : Saul és az
endori asszony s a 118 dics: 3. V,
Ott azonban, hol az istenitisztelet gyakorlásáról szól
szerző, a régiből elhagyott egy kérdést, t. i. hogy : „Kötelesek é minden rendű és rangú keresztyének a szent
gyűlésekben megjelenni?" Ezt pedig épen a miatt nem
kellett volna kihagyni, mert vannak emberek, kik
erősen állítják, sőt vitatják, hogy a templomtól egy bizonyos miveltségi fokot elért emberek távol maradhatnak.
Ellenkezőleg, én azt állítom s vitatni is kész lennék, ha
szükség volna reá, hogy a templombajárás kötelezettsége
alól senki ki nem nőhet, ha egyébért nem is, már csak
a miatt sem, mivel a templomot a felnőttek iskolájának
tekintjük, a hová, ref. felfogás szerint, tanulni járunk.
A tanulás s az ezzel együttjáró fejlődés, tökéletesedés
utja pedig véget nem érő, illetve soha be nem fejezhető.
Van ugyan az új kiadásban e helyett egy rövid kérdés :
„miért kell a ker. embernek a templomot gyakorolni;"
de ez nem meriti úgy ki a tárgyat, mint ama régi.— A
tárgyhoz azonban ez úttal tüzetesebben nem szólok; nehogy valamikép indiscretiot kövessek el; a mit nem
szeretnék.
A II. szakasznál, mely a magunk iránti kötelességekről szól, adja mindenek előtt az uj kiadás az embernek mint erkölcsi Valóságnak fogalmát, s úgy jön rá,
hogy ily lénynek már mi a kötelessége Önmaga irányában.
A szerző helyes felfogását s tapintatosságát mutatja itt
főleg azon eljárás, melyet a lassú öngyilkosok: kártyások,
buja, feslett életüekről szóló kérdés módosításánál tanusit.
Mert ugyan mire való volt ezen címeket eddig is a 8—9
éves gyermek eleibe vinni ?! És ugyan melyik tanitó s
mi módon magyarázta meg, hogy : mi az a bujaság s
feslett élet ? ! . . . Bizony — nagyon itt volt az ideje
az átdolgozásnak — elég erre ennyit! . . .
A III. sz. az embertársaink iránti kötelességeket
tárgyalja. Szembeötlik itt mindjárt, hogy átdolgozó az
embertársaink iránti kötelességeket nem közönséges és
különös, hanem á l t a l á n o s és k ü l ö n ö s kötelességekre
osztja; tehát helyesebben, a logika szabályainak megfelelőbben disztingvál, mint a régi kiadás. Tanulandó s
olvasandó példák vannak itt is a bibliából, zsoltárból s
dicséretek közül mindenütt nagy számmal idézve.
A különös kötelességekről szóló cikkelyből kihagyatott a házastársak egymás iránti kötelessége. Hogy
ne ? ! Hát mit érti az a gyermek, hogy mi az ? mikor
ezen kötelességeket mai napság még azok sem igen
i akarják érteni, tudni s teljesíteni, a kiktől méltó joggal
megvárnánk. . . .
Kimaradt továbbá, hogy : mi a szülének a kötelessége
gyermeke iránt; köteles-é a szüle a gyermekbe a védhimlőt beoltani ? No bizony ! mikor magok a tudósok
sem képesek e kérdést jó lélekkel eldönteni se jobbra,
se balra. De ha eldöntik is, e kérdés akkor sem ide,
hanem az élettan vagy egésségtanba tartozik. Kimaradt

a cselédek, gazdák, királyok, birák, katonák kötelességeiről
szóló egy-egy hosszú litania. Bizony elég is, ha a gyermek
polgári kötelességeit tudja s teljesiti. Azt pedig nem itt ;
hanem a fentebb elsoroltakkal együtt a p o l g á r i j o g o k - é s k ö t e l e s s é g e k r ő l szóló könyvből tanulja
meg, melyet ma már minden tanitó csak úgy köteles
tanitani, mind az erkölcstant. Kihagyatott továbbá, hogy
mi a lelkipásztor kötelessége hallgatói iránt? Helyesen.
Majd meg tanulja a növendék, ha pappá akar lenni — a
c u r a p a s t o r a l i s b ó l . Végűi elhagyatott a tetszhalottakról való borzalmat gerjesztő kérdés is.
Függelékül mellékelve van még : az oktalan állatok
s más természeti dolgok iránt való kötelességeket tárgyazó egy pár kérdés. Berekeszti a könyvet a jó gyermek
reggeli s esteli imája.

Miután végig mentünk a kéz alatti könyvecske
részletein, általánosságban kimondhatjuk, hogy az átdolgozó emberül megfelelt az önmaga által irt figyelmeztetésben lefektetett elveknek s kívánalmaknak Tartalmon,
előadási alakon igen sokat változtatott elannyira, hogy
sok helyt alig lehet a két könyv — régi és uj kiadás
— közt az összeköttetést, a rokonságot felfedezni. A
kérdések beosztásánál mindenütt fellelhető a fokozzatosság, a folytonos szükségképi egymásutániság. A bibliából
és zsoltárból vett példák szépek, tanulságosak.
A mi a külsőt illeti: a nyomás tiszta, a betűk jól
olvashatók, kötés nem aféle fércelmény, mint valami vásári munka; hanem fedél és a könyvnek beillesztése elég
erős, solid munka, E megjegyzésünk különben mindkét
könyvre vonatkozik. Ajánlja végül őket ezentúl is,
mint eddig ólcsóságuk. — Berekesztjük ismertetésünket
az erkölcstan átdolgozója által a figyelmeztetés végére
irt azon óhajtással: „ v a j h a a t e t t v á l t o z t a t á s o k nak meglenne jó eredményök e két könyv
t a n í t á s á n á l " addig is, mig majd egészen ujat és
és még ennél is jobbat adhatnak szerzőink. Hogy e
forrásból jónál jobbakat várhatunk, remélhetünk : arra
jogosit bennünket a pataki irodalmi kör vallástudományi
szakosztálya tagjainak névsora, melyből: Mitrovics Gyula,
Nagy Gusztáv, Radácsi György, Warga Lajos nevei e
lapok olvasói előtt eléggé s előnyösen ismeretesek. Kívánjuk is, hogy Isten kegyelme segítse őket nemes törekvésökben s kísérje áldás a ref. egyház javára irányzott
működésüket.
GÖRÖMBEI

PÉTER.

„ T>er Golf von Neapél, seine
DenTcmale und Denkwürdigkeiten"

classischen
in Bildern

aus dem Alterthum.

1877.

Wilhehn Hess. Leipzig

A fentebbi cím alatt
lent meg közelebb a német
zetes modorban, de igazi
tárja ez elénk a gyönyörű

egy igen érdekes munka jekönyvpiacon. Könnyed, élvetudományos alapra fektetve
fekvésű Nápolynak és környé-

kének jelenét és múltját. A derült olasz ég alatt itt napi
munkájokban sürgő emberektől hemzsegő utcákon, amott
ragyogó uj és romladozó kopott palotákban s épületekben,
itt citrom és narancsligetek sorai közt, amott tengertől
nyaldosott, jövő, menő hajók által élénkített partokon,
most Campania bájos téréin és völgyeiben, majd a Vezúv
kormos, szakadékos oldalain, itt az újkorban született
helységekben, amott a feledékenység hamvai alól már
majdnem teljesen kiásott ókori Herculánumban és Pompejiben hordoz meg bennünket az ügyes iró, kinek úgy
régészeti ismeretei, valamint jeles megfigyelő tehetsége
és a németeknél csaknem szokatlan világos, élénk előadása az utolsó lapig feszült figyelem- és érdeklődésben
képes tartani az olvasót. Valóban nagy örömünkre szolgálna, ha a könyv tüzetes boncolgatásába bocsátkozhatnánk. Hálás munka lenne ez úgy az ismertetőre, mint
az olvasóra nézve. Azonban egy részről a tér szük volta,
más részről és főleg pedig az, hogy a munka 596 nagy
nyolcad lapra terjed, oda kényszerit benünket, hogy a
könyvnek csupán rövid bemutatására szorítkozzunk. Min denek előtt a könyv írójáról tudatunk annyit, hogy ő,
mielőtt mostani ref. lelkészi állomását (Baden nagyhercegségben, Neckarbischofshein nevű kis városban) elfoglalta volna, két évig élt Nápolyban mint nevelő, s így
módjában volt mindarról, a miről becses könyve szól,
személyes tapasztalatot szereznie; a klasszikai tudományokban való kiváló jártassága, valamint esthetikai műveltsége pedig lehetővé tette rá nézve, hogy tárgyát
minden tekintetben hatalmába ejtse, s igy oly munkát
hozzon létre, mely különösen a felsőbb tanuló ifjúságra
nézve ne csak kedves olvasmány, hanem egyszersmind
példaadó is legyen arra nézve, hogy miként kell utazni
úgy, hogy az utazásból valódi szellemi élvezetet és maradandó hasznot meríthessen az ember. Hess a maga
módja szerint olyan formán jár, kél, mint a mi Szemere
Bertalanunk. Az embert, az életet, az idegen földet s
általában az előtte tünetkező dolgokat mindenütt ott ragadja meg, a hol azok magasabb szempont alá vonhatók,
de a nélkül, hogy a reális alapot csak pillanatra is elvesztené lábai alól. Nöm csoda tehát, ha munkáját a
német sajtó általában kedvező fogadtatásban részesitette.
Az érdekes könyv harminckét fejezetből áll a következő cimek alatt : Nápoly hajdan és ma ; a boldog
Campania és a nápolyi öböl; Campania történetének áttekintése ; Nápoly ; a Po^ilipo hegyfok : a phlegraei mezők, Solfatara ; Puteoli (Pozzuoli); az averni és lucrini
tó • Cumae és Liternum ; Bajae, fördői élet, nyaralók és
lakoma (t i. a régi rómaiak lakomája, asztal tartása) ; Bauli
(Bacoli) és Misenum ; Aenaria, Prochita és Pandataria (Ischia,
Procida és Vandotene) ; A Vezúv, a Vezúv körötti városok
s azok betemettetése, a ^betemetett városok fölfedeztetése és kiásatása ; Herculanum ; a herculanumi papyruskéziratok, könyvtárak, római könyvkereskedés ; a nápolyi
nemzeti muzeum szobrai; a muzeum bronzgyüjteménye;
Pompeji alakja, utcái s az utcai élet ugyanott; a Pompejibeli házról általában; a pompejii magánházak \ a
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pompejii ipar; a temető, a római temetés ; a fórum és
épületei j a meleg fördők, a rómaiak fördői élete; az
Isis-templom, a szinház ; az amphitheatrum, arenai játékok ; az antik műipar; a pompejii és hereulanumi fali
festések (frescok); Castellamare és Sorrent (Stabae és
Surrentum); Capri; La Cava, Paestum, a déli olaszországi természeti viszonyok jellemzése.
íme a gazdag tartalom, melynek futólagos áttekintése is eléggé föltüntetheti azt a sok oldaluságot, mellyel
a szerző tárgyát elénk tárja, s mely a mű iránti teljes
elismerésünket, ugy hisszük, eléggé igazolhatja.
A legőszintébb jóakarattal merjük tehát e munkát
főleg a felsőbb tanuló iíjuságnak, valamint mindazoknak
ajánlani, kik a klassikus ókor dicső emlékeit a jelen
tükrében elénk varázsolva látni és élvezni szeretik ; mert
meg vagyunk győződve, hogy e könyvet, a szaktudós
sem teendi le kezéből haszon nélkül, s a gyöngébb szellemi eledelhez szokott nő sem teendi félre unatkozva.
A könyv ára 20 mark (10 frt.;) kiállítása oly
pompás, hogy a Weber cégnek mindenütt becsületére
fog válni.
K.

R E L F Ö L

P.

D.

Az unitáriusok nevezetes egyház ünnepélye
Kolozsvárt.
Örömmel veszszük kezünkbe a tollat, hogy t. olvasóinkat egy fontos, egyházunk kül- és. beléletére jelentékeny horderejű, eredményeiben messze kiható eseményről értesítsük. Szeretett főpásztorunkat a mgs. és főtiszt,
e. főtanács felterjesztése alapján 0 cs. és kir. apóst,
felsége, püspöki minőségében, a magyar korona összes
országaira kitérj edőleg legkegyelmésebben megerősítette,
erről a szokott megerősítő kir. oklevelet kiállíttatta s
megküldötte, a minek következtében főt. Ferenc József
unitárius püspök f. évi január 28-án a szokott hódolati
esküt, az e végre kinevezett királyi biztos kezébe ünnepélyesen letette. Szerintünk O felsége, a korona helyben
hagyása, megerősítése, püspökünknek a magyar állam
első rendű diplomaticus hivatalnokai sorába emelése,
ujabb elismerése és szentesítése önkormányzati jogunknak, formai bevégzése ama ténynek, melylyel anyaszentegyházunk Ferenc József kolozsvári lelkészt és hittanárt,
mult évi augusztus 27-én Árkoson tartott zsinati főtanácsában, szabad válasrás utján főpásztorává emelte inter
pares primus-sá tette.
A fennirt ünnepély az érintett napon délelőtti templomozás után pontban 11 órakor tartatott meg — a templom helyett, hol legméltóbb helye lesz vala — kolozsvári

főiskolánk nagy halltermében, *) a hol az e. k. tanács
tagjai számára a terem piacán volt felállítva a zöld asztal, s a hova az e. k. tanács tagjai, a város hivatali és
értelmi kitűnőségei, érdeklődő közönsége, a szép nem és
az isk. ifjúság, valamint tordai ekklézsiánk tagjai oly
szép számmal jelentek meg, a mely a termet zsúfolásig
megtöltötte s az ünnepélynek imposans szint kölcsönzött.
Az ünnepélyt helyben lakó egyházi főgondnokunk
mlgs Dr. Berde Áron úr nyitotta meg, a ki az e. k.
tanács — ez alkalommal — nyilvános ülésének célját,
rövid vonásokban eléadván, h.-közjegyző Kovácsi Antalt
felhívta arra, hogy terjessze elé mindazokat az előmunkálatokat és intézkedéseket, a melyeket az e. k. tanács
a püspök választásnak felsőbb helyen való megerősítése
érdekében tett.
,
Az elnöknek eme felszólítására közjegyző Kovácsi
Antal tüzetes előterjesztést tett az e. k. tanácsnak e
tárgyban tett eddigi intézkedéseiről. Közjegyző előterjeszti
a vallás és közoktatási ra. kir. miniszter ő nmlgának
mult 1876-ik évi dec. 28-ról 30780 sz. alatti leiratát,
melyben tudatja, hogy ő cs. kir. apóst. Felsége Ferenc
József kolozsvári papnak és tanárnak superintendenssé
lett megválasztatását helyben hagyni, az arról szóló kir.
megerősítési oklevelet magyar nyelven kiállíttatni, s a
leteendő és aláírandó eskü-szöveg kíséretében a püspök
úr kezéhez elküldeni méltóztatott, egyszersmind méltóztatott felhatalmazni miniszter ő nmlgát, hogy a hódolati
eskü bevételére udvarhely megyei főispánt, ez idő szerint
egyházunk egyik főgondnokát, mlgs Dániel Grábor urat
megbízhassa, ki az e. k. tanácscsal és a püspök úrral
egyetértőleg január 28-át látta az eskü letételi ünnepélyre
kitűzendőnek, a miről valamint esperes afiai, úgy egyli.
tanácsos afiai is rövid úton értesíttettek.
Az érintett közjegyzői előterjesztésből örömmel látjuk azt, hogy felséges királyunk a cánonaink értelmében
törvényesen megválasztott püspökünket, alkotmányos törvényeink szerint, a magyar korona összes országaira kitérj edőleg erősítette meg, s az erről szóló oklevelet édes
anyai nyelvünkön állíttatta ki, nem latin nyelven A mi
a kir. oklevélben előforduló sérelmes s u p e r i n t e n d e n s kifejezést illeti, az e. k. tanács helyesen tette,
midőn bár jegyzőkönyvileg tiltakozott e kifejezésnek minden oly értelmezése ellen, melyből püspökünk vagy szent
vallásunk jogainak megrövidítését lehetne kimagyarázni,
s midőn a főt. püspök urat felhatalmazta, hogy hazai
törvényeink értelmében a törvény és kánonszerű p ü s p ö k nevezetet használja és használhassa.
E közjegyzői előterjesztés után az elnök két bizottságot**) nevezett ki a jelen volt egyh. tanácsosok közül
*) Ez alkalommal másod Ízben törtónt meg, hogy püspökünk
nem a templomban tette le a hódolati esküt. Először néhai főt. Kriza
Jánossal, ki a consistoriális teremben tette le 1861-ben egy vasárnap
délután ; és most másodszor.
**) A kir. biztoshoz Szigeti Miklós alezredes elnöklete alatt
Kővári László, Nagy János, Veres Dénes ; a püspökhöz Magyari Mihály elnöklete alatt Czakó László és Nagy Lajos küldettek ki.

a végre, hogy a püspököt és a kir. biztost a gyűlésben
való megjelenésre felkérjék, a kiket megjelenésükkor a
gyűlés zajosan megéljenzett.
A kir. biztos, megérkezése után, mindenek előtt
kineveztetési oklevelét, ezután a kir. megerősítő o k l e v e l e t olvastatta fel, mely utóbbinak szövege a következő :
Mi E l s ő F e r e n c J ó z s e f
Isten kegyelméből austriai császár, Csehország királya
stb. és Magyarország apostoli királya kedvelt híveinknek
az unitária vallást követőknek üdvöt és kegyelmet.
Őszintén kedvelt hívünknek, magyar szent koronánk
tanácsosának, Magyarországon vallás és közoktatási ministerünk Nagyságos Trefort Ágostonnak előterjesztéséből
értesülvén, miszerint vitézlő Kriza János, egykoron királyi tanácsosunk elhunytával az unitária hitvallást követőknek egyházközségében megürült superintendensi
hivatalra ezen egyházközség zsinati főtanácsa a törvényesen fennálló szokás szerint tisztelendő hívünket
Ferenc

Józsefet,

a kolozsvári unitária egyházközség ez idő szerinti lelkészét, s ottani főiskolai hittanárt megválasztotta. Mi kegyelmes tekintetbe vévén vallás és közoktatási magyar
miniszterünk ajánlatát, nem külömben kedvelt hivünk
F e r e n c J ó z s e f n e k felséges uralkodó házunk iránt
mindenkor tanúsított hűségét, életének fedhetetlen voltát,
s egyéb jeles szellemi tulajdonságát, melyek alapján nekünk a törvények értelmében kegyelmes megerősítés
végett ajánltatott; indíttatva éreztük magunkat nevezett
hívünket F e r e n c J ó z s e f e t az u n i t á r i a e g y házközség superintendensi hivatalában
legkegyelmesebben megerősíteni; mihez képest őt legfelsőbb királyi hatalmunknál fogva ezen hivatalra ezennel
kinevezzük, és abban megerősítjük; ugy mindazon által
hogy köteles lészen mind nekünk, mind törvényes örököseinknek e végre különösen kiküldendett királyi biztosunk színe előtt a nekünk tartozó hűségi esküt előlegesen
letenni, meghagyuk és rendeljük ennélfogva ezen levelünk
sorjában, mindeneknek összesen és egyenként az unitária
hitvallást magyar szent koronánk alá tartozó országainkban
követő híveinknek, ugy az egyházi elöljáróknak, mint a
többi bármi rangúaknak és rendűeknek, hogy nevezett
F e r e n c J ó z s e f e t az unitária egyházak superintendensének ismerjék és ismerni tartozzanak és köteleztessenek. Miről is kiadtuk ezen felséges pecsétünkkel, melylyel
mint Magyarország apostoli királya élünk, megerősítő
királyi levelünket. Kelt a mi őszintén kedvelt hivünk
nagyságos Trefort Ágoston, Magyarországon vallás és
közoktatási miniszterünk kezei által Bécsben, november
hó tizenegyedikén, Urunk születése után ezer nyolcszász
hetvenhatodik esztendőben, magyar, cseh stb. országi
uralkodásunk huszonnyolcadik évében.
F e r e n c József.

Trefort

(Vége következik.)

Ágoston.

P á r k é r d é s p r o t e s t . egyházunk j o g t u d ó s a i h o z
igazgatása

és

tekintélyeihez.

„Ha a választók oly egyént akarnak választani, a
ki nem választható, s a választó küldöttség általi felvilágosítás után sem ajánlanak és választanak olyat, a ki
választható, az egyházmegyei tanácsszék (consistorium)
15 nap alatt rendelend a gyülekezetbe lelkipásztort" igy
hangzik a túldunai ev. ref. egyházkerület [lelkészválasztási
törvényének IV. 17. §-a.
A positiv törvény megfelel-é a törvény fogalmából
következő feladatnak ? azt az élet, az a l k a l m a z á s
mutatja meg; sokszor megesik, hogy a legjobb intentióval praeparált §. e közben csodabogárnak bizonyul. Választási törvényünk idézett pontja kölönös, v i s s z á s
helyzetbe hozhatja egyház kormányzóinkat. Elmondok
egy, h o l v o l t , h o l n e m v o l t , d e l e h e t e t t é s
l e h e t ő e s e t e t ; azután a jogtudósokhoz és közigazgatási tekintélyekhez leszek bátor pár kérdést intézni,
biztosítván arról mindenkit, hogy a kérdezősködésnél a
békeszerzés jó szándéka vezérelt.
Tehát az esetre ! . . X egyház Y egyházmegyének
sokat hányt vetett, az emberi Ítéletek szerint sok rosszról ismert egyháza előbb lemondás — illetőleg nyugdijjazás — majd halálozás által üresedésbe jő. Az elrendelt
választásnál az összevissza zavarodott közönség egy jövedelmezőbb gyülekezet pásztorához fordul, ki mert
c s a l á d a p a nem fogadja el a megtisztelést. Uj választás következik. A rendetlenkedő elem ennek megtörténtéig felyűlkerekedvén, a hivek elkábított része egy nem
választható sőt tán botrányos múltú? egyénre adja szavazatát, a másik hallgat ! !
A szomorú eredményről hivatalosan értesített elnökségnek foganatosíttatni kell (csak lehessen!) a törvényt.
Az iszap azonban, mint természete hozza magával,
ismét fenékre száll; a jobb rész visszaszerzi az őt megillető befolyást . . Es a gyülekezet, választói nagy többségével aláirott folyamodványban könyörög , hogy a
s z e r e t e t t e t hirdető egyházi felsőség legyen irgalmas a
félrevezetett néphez !! ígéri, hogy a törvény korlátain
belől fogja keresni m e s t e r é t , betegsége gyógyitgatóját.
Mit tegyen a válságos helyzetbe jutott egyházmegyei elnökség ? Mit tegyen kivált, ha az egyenként megkérdezett tanácsszék tagjainak nagy többsége is ezt
mondja „adassék kegyelem." „Hadd válasszon újra a
bűnbánó ! hisz oly orvos, kitől a szenvedő mély és idült
sebeinek gyógyítását csak remélni is lehetne, berendelni
és vitetni ugy sem hagyja magát."
Mit ítélnének a jogtudósok s közigazgatási tekintélyek a tanácsszéki tagról, ki midőn az elnökség és tanácsszéki többség az irgalom nemes útját választaná:
a törvény betűjébe takaródzva püspök előtti delatorrá
lenne ?

feleletet nem adand, lehetetlen őt hivatalába megerősíteni.
Mely kérdésekre, mint mondák, alkalmat szolgáltatott,
Grauenek Jénában tartott s e közben nyomtatásban megjelent búcsú-predikációja. Bámulatos, hogy a tudományok
vívmányai elől évtizedeken keresztül elzárkózott főegyháztanácsok, mily gyorsan értesülnek az eretnekség felől! Graue ezen kérdésekre kijelentette, hogy „szerinte azon
tanok gazdag és mély vallásos igazságokat tartalmaznak,
habár az ő felfogása ezen vallásos igazságokról nem
egyezik a hitvallásokból vissztükröződző felfogással." A
papi fogadalom iránti álláspontjára nézve pedig kijelentette, „hogy ő oly fogadalmat, mely lelkiismeretét lebilincselné, s őt arra kötelezné, hogy a Krisztusról szóló
evangeliomot csak azon tanalakban prédikálja, a melyBAKLA JÓZSEF.
ben azt a hitvallásos iratok felfogták, le nem tehet « A
szászországi fogadalmat azonban azon értelemben, a melyben ez neki Jénában előterjesztetett, késznek nyilatkoKÜLFÖLDI E G Y H Á Z És ISKOLA. zott letenni A tárgyalások folytak tovább, de más nyilatkozatot nem csikarhattak ki Grauetől. Már sokan
attól tartottak, hogy Chemnitz egy ujabb egyházibotA szigorú c o n f e s s i o n a l i s m u s ingadozik — úgy
rány színhelyévé leend, mely botránynál egy szabadon
látszik — még ott is, hol ezt legerősebbnek lenni vélválasztott evangelikus lelkész azon szomorú helyzetbe
ték. Az ujabb időkben egy ily kiválasztott szent erődje
jő,
hogy vagy lelkiismerete bilincsekbe veretését lesz
volt azon iránynak Szászország, és im a közelebb mult
kénytelen tűrni, vagy hivatala- és kenyere vesztett lesz.
hetekben ott is kénytelen volt vitorláit kissé összébb
vonni. Az ó és az uj szellem közötti mérkőzésre egy
Azonban midőn az egyháztanács belátta, hogy
papválasztás szolgáltatott alkalmat. Chemnitz fő lelkészéül
Grauet nem könnyen lehet megpuhíthatni, másrészt tartugyanis a mult decemberben megválasztatott Jéna egyik
hatott, hogy a szász türelem is valahára kifogy a eonszabadelvű lelkésze Dr. G r a u e, kihez a választás után a fessionalis erőszakoskodások miatt, fordított egyet a köszász főegyháztanács azon kérdést intézte, „hogy vajon
pönyegen. Egész váratlanul egy biztosa jelent meg a főa Szászországban szokásos és hatóságilag előirt vallásfoegyháztanácsnak Chemnitzben f. év január 18-án, és
gadalmat leteheti-é jó elkiismerettel ? * Mely kérdéshez egészen uj kérdéseket hozott Grauenak, az előbbiekről
azon magyarázat volt mellékelve, hogy „ezen fogadalom
most már szót sem téve. Csupán az iránt kívánt nyilatnem zárja ugyan el az útat a tudományos vizsgálódás
kozatot, hogy az ágostai hitvallás 1- és 4-ik cikkének
előtt, de azt kétség kívül előfeltételezi, hogy a togadást
„lényeges hittartalmát" az írással egyezőnek tartja, és
tevő a szász tartomány egy ház hitvallásos iratait olyanok- j ezekhez képest fog tanítani. Minthogy már a hittartalom
nak találandja, melyekben valósággal a Krisztusról szóló
és a hiteik között nagy külömbség van, s minthogy toevangeliom felől tétetik t a n ú s á g . " Ezen kérdésre Dr.
vábbá az egy árva szóval sem volt kifejezve, hogy azon
Graue jó lelkiismerettel adhatott igenlő feleletet, mert
„lényeges hittartalom" miben áll, sőt ez az egyesek tuhiszen a liberális történelmi theologia elismeri és világosan
dományos kutatása és meggyőződése számára hagyatott
hirdeti, hogy a hitvallások a maguk korában Krisztusfenn, minden nehézség nélkül kiadhatta ezen követelt
ról szóló tanúságok voltak, csak hogy vonakodik azokat
nyilatkozatot, viszont erre a legrövidebb idő alatt megéra hit örök érvényű és csalódhatlan kifejezései gyanánt kezett a megerősítés.
elismerni.

Mit Ítélnének: megmaradna-é a főpásztor az őt
megillető jog-körén belől, ha a delator jelentésére pár
„ h a i g a z, h a i g a z " előrebocsátásává az elrendelt
lelkész-választást simplieiter betiltaná ?
Mit Ítélnek: lett volna-e joga a tilalommal illetett
egyházmegyei elnökségnek ennek dacára lelkészválasztási
rendelkezését — a felelőség elvállalásával foganatosítani ?
Végül mit ítélnek a választási törvény felől, mely
ily abnormis helyzetek beálltát lehetővé teszi ?
Ha e rebus megfejtése jogtudósainkat és kormányzatunk tekintélyeit nem érdekelvén, válasz nélkül maradnánk, pár heti várakozás után csekélységünk lesz
kénytelen bonc-kés alá venni a monstrumot.

Ezen nyilatkozat után, Graue meghivatott, hivatalába beállitatott, és a hivány az összegyűlt közönség előtt
neki kézbesittetett. Ez történt dec. 10-én. Azonban a
szász országban fennálló egyházi törvények szerint ezen
actuson kivül még az uj lelkész az országos főegyháztanács irányában is köteles külön kötelezettséget magára
vállalni, s köteles ennek részéről is a megerősítést kieszközölni. A helyett azonban, hogy ezt a hivatalba való
beigtatás után minden nagyobb zaj nélkül eszközölték
volna, uj hittani kérdésekkel, és a papi fogadalomnak
egy más magyarázatával lepték meg, s különösen a „Sz.
háromság" és a „helyettes elégtétel" tana iránt intéztek
hozzá kérdést, kijelentve, hogy a míg ezekre kielégítő

De ez még csak hagyján. Hanem Skóciából a 16-ik
századbeli orthodoxiának ezen kivállólag szilárd tartományából is meglepő tudósításokat hoznak a külföldi lapok.
Az ottani kálvinista egyház kebelében élénk ellenzék
támadt mostanában a bibliáról és különösen a pokolbeli
büntetések örökké tartósságáról felállított orthodox tanok
ellen „Káromlást szólnak azon tanok, és az élő Isten
jellemét eltorzítják," mondá Glasgownak egyik tekintélyes lelkésze nem régiben templomi szószéken tartott
beszédében. S nem egy van Skóciának a legkitűnőbb
lelkészei között, a ki eddigi vallásos meggyőződésének
ily nemű változtatására lelkiismerete által kényszeritetik.

S ugyan ily tudósítások érkeznek M e 1 b o u r n e-ből
az ottani presbyteriális egyház köréből. Egyetemes zsinaton hozták javaslatba többen a régi hitvallások revideálását. „Egy becsületes embernek kell annyi szabadságának
lenni,mondják, hogy a templomban is kimondhassa,miszerint
ő a világ teremtetéséről szóló izraelita mondát tudományos
avagy isteni igazságnak nem tekintheti."
Mellékesen megemlítjük, hogy nálunk a skótok
vallásos életéről néhol néhol fonák nézetek uralkodnak.
Az erős orthodoxiának és egészen a túlzásig vitt egyháziasságnak kétség kívül sok nemes gyümölcse van
Skóciában, s nem egy utazó elragadtatva emlékezik az
ott tapasztalt vallási élet megragadó nyilatkozatairól.
Nagy tévedés volna azonban azt hinni, hogy itt minden
színig tejfel. Van bizony az éremnek itt is másik oldala
is. Alig van ország Európában, melyben a törvénytelen
gyermekek száma oly magas százalékot képezne, mint
a skót földön; másfelől ugyancsak itt az iszákosság megdöbbentő mérvben terjed. Edinburgban a lakosok száma
1871-től 1875-ig 7 százalékkal növekedett, az iszákosság
miatt befogottak száma pedig ugyan ezen idő alatt a
lakosok számának 26 százalékáig emelkedett. Azon vétkesek száma, a kik ! 875-ben részegen elkövetett vétségekért befogattak, nagyobb volt, mint a minő valaha a
skót fővárosban előfordult. S Angliában és Walesben is
ugyan ily viszony tapasztalható. Az iszákosság miatt
1871-ben befogottak száma 142,000-re ment, ellenben
1875-ben felrúgott ez 203,000-re.

Rómából írják az olasz lapok, hogy a nem régiben
elhalt Antonelli bibornok hagyatékának egy része, körül
belől 100,000 frank iránt közelebb egy nő támasztott
igényt, kinek meglehetősen erős bizonyítékok vannak
kezei között, a felől taauskodók, hogy a kérdéses nő az
elhalt bibornok leánya.

Egyházi hirek Ázsiából.
India. Egy legközelebbi számlálás szerint van Indiában jelenleg 636 iró és költö, 133 csillagász, 23,000
jósló, 30,000 kolduló barát, 8000 festő és szobrász,
38,600 színész és komédiás, meg 1000 kigyószeliditő.
Az indiai missiók statisztikáját az 1871. és 1875. évekről összehasonlítván, constatálja a „L Evangeliste," hogy
ez öt év alatt a benszülött közreműködők száma 81-el
szaporodott, s hogy az évi ^középszámu) gyarapodás benszülött keresztyénekben 10,500 az uri sz. vacsorához
járulókban pedig 4000. A benszülött keresztyének száma
jelenleg 266,391, a kommunikálóké pedig 68,689.
Dhllleep Singh, maharajah (fejedelem) neje a presbyteriana missio iskolában végezvén tanulmányait, egybekelnének évfordulóján rendesen 25,000 frankot ajándékoz
marahajah a missió. pénztárának, s ez már tizenegy év
óta tart.

China. Fields Adél asszony, chinai hittéritőnő, egy
amerikai lapnak a következőket írja a Chinából szertelenül elharapódzott s napi renden levő gyermekgyilkolásról : „A chinai nő testi életét már születésekor a
legnagyobb veszély fenyegeti. Az anya, ha még nem
volt fia, elpusztítja minden születő leánygyermekét azon
reményben, hogy ez lesz a legbiztosabb eszköz arra,
hogy fiu örökösre tegyen szert. Ha leánygyermekei is
vannak, kettőt vagy hármat még csak életben hagy, de
többet nem. Az én bibliai osztályomban *) van tiz chinai
nő, kik közül öten 11 leánygyermeket veszítettek el,
a többi öt ilyet egyszerűen azért nem követett el, mert
nem volt több egynek sem három leánygyermekénél."
(S ez ott történik, a hol a szülék iránti kegyelet oly
nagy, hogy azon várost, a melyben apa- (vagy anya-)
gyilkosság történt, földig lerontják, föl nem épitik s végképen elhagyják a lakosok.)
A chinaiak közelebb megint tüzesebben üldözik a
keresztyénné lett benszülötteket. Ütik, sőt bebörtönzik
őket s javaikat elkobozzák. Egy mandarin azt a paran"
csot adta az ily keresztyéneknek, még pedig nyilvános
hirdetésben, hogy imádják a bálványokat és adózzanak
azok tiszteletére. Azokat, kik vonakodtak, kikergették
házaikból s megfosztották keresetforrásaiktól. A KyongMingfof-ban (a tengerparton) volt kápolnát lerombolták,
a katekhetákat megverték és elkergették, s mindez a
szerződések dacára is igen gyakran ismétlődik.
Japán. Az evangelium már meglehetősen meglionosult Japánban, főleg Jokahama és Jeddo városokban
s e munkában a missionáriusok mellett a benszülött
megtértek is tevékeny részt vettek. Közelebb Miller nevű
amerikai missionarius Ujedaba hivatott meg az ottani
ker. gyülekezet megtekintésére, mely idegen missionariust
még nem látott. A gyülekezet tagjai 25-en vannak s
megható ragaszkodással viseltetnek a keresztyéuség iránt..
Ötöt oly előhaladottnak talált már Miller, hogy azok egészen képesek a keresztség és uri vacsora kiszolgáltatására.
1870-ben alig volt még Japánban tiz megtért. Ma
van itt tiz egyház több mint 800 taggal.
A japán kormány a mult évben rendeletileg megtiltotta az átköltözködést egyik tartományból a másikba,
valamint azt is, hogy a budhizmus bálványai és szent képei kiállíttassanak.
*) A missionáriusok osztályokba c s o p o r t o s í t j á k a megtevőket s
minden osztály élére egy-egy hitoktatót állitanak, ki számon tartja és
egyházi szolgálattal ellátja a megtérteket. Egy-egy osztály egy-egy
jókora járást tesz.

K t í l
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* A mogyoródi ref. leányháznak, temploma és iskolája kijavítására király O felsége magánpénztárából 100
frtot adott.

* Néhai Bertha Sándor, kinek halála hírét mult
számunkban említettük, a pesti reform, egyháznak 600
frt, a pesti ref. gymnasiumnak pedig 100 frtot hagyott
végrendeletében.
* Nagyszeíü alapítvány. Szászvárosról febr. 11-ről
irják G r ó f K u n K o c s á r d , a szászvárosi ev. ref.
tanoda érdemekben megőszült főgondnoka, a gondozása
alá bizott tanintézet javára tett számtalan áldozatainak egy
nagyszerű alapitványnyal tette fel a koronát. Tegnap
50,000 mond ötven ezer frt úrbéri kötvényt adott át
az intézet pénztárába, oly feltétellel, hogy annak kamataiból építtessék fel a már tervbe vett osztály-épület, azután
pedig tőkésittessék mind addig, mig oly öszegre növi ki magát, hogy az intézet többi jövedelmeihez esatoltatván,
elégséges lesz, egy a kor kívánalmainak megtelelő teljes
gymnasium fentartására Addig is mig az úrbéri kötvények
szelvényei esedékesek lennének, az építkezés megkezdhetése végett 1000 forint kész pénzt előlegezett az intézetnek
Az intézet elöljárósága meghatott szavakban mondott köszönetet a nemes jóltevőnek, fogadva, hogy éltök legszentebb
feladatának fogják tekinteni, a dicső alapitó magasztos
intentióit megvalósitni.
* A nöképzésröl Thilo Amália k.
boroszlói
felsc lányiskola előljárónője, érdekes előadást tartott az
alsó-ausztriai iparegylet szorongásig megtelt termében.
Nem csak a nőnem ipari képességének ama kiterjesztéséről van itt szó, mondá az előadó, melyet a változott társadalmi viszonyok követelnek, hivatkozva az emberek
humanizmusára, hanem egy eszményi természetű kérdésről, mely az eloretörekvő nemzetek műveltségi életében
szintén nagy jelentőséggel bir. A nők alapos képzése a
közgondolkozásban ma sem vert még elég erős gyökeret
noha senki sem tagadhatja, hogy a nők csakúgy teljesíthetik nagy fontoságú feladatukat, ha ismeretkörük tágul,
szellemi adományaik tökélyesbűlnek s képessé vállnak a
műveltség fejlődésében kellő részt venni. A képzésnek ki
kell terjeszkednieía jellem erősítésére s amaz érzület nemesítésére, mely a családi életben ver gyökeret. A korlát, mely
eddig a nőnevelést nyűgözte, hátrányos eredményeket szült:
félműveltséget vagy túlműveltséget. Reformokra kell tehát
törekedni a nő-nevelésben,komolylyá téve a gondolkozsást,s
egyszersmind élénkké a kedélyt. A nőnek, ki hivatva van az
eszményit ápolni és fentartani, értelmileg kell képeztetni
az ebzményiség helyes felfogására. Egyfelől szükséges,
hogy széptani műveltsége legyen, másfelől nem szabad elhagynia a valódiság földjét. Értenie, éreznie kell a szé
pet s értenie a háztartási vegytanhoz, neveléstanhoz,
és sok olyan isméhez, melynek a nő mint házi aszony,
hitves és anya oly sok hasznát veheti. Ep oly kevéssé szabad prózainak, mint phantasztának lennie. A nőemancipáció nem azt teszi, hogy a nő nőietlen legyen, hauem hogy
megszabaduljon a szellemi tunyaságtól ép ugy, mint a
nőiséget kockáztató különcségektől. A női emáncipáció
nem hóbortot, hanem komoly munkát követel. Általában
a mai társadalom megkívánná, hogy a nő ne selyemnek
és ékszereknek örvendező báb, hanem az élet nemes ténye-

zője legyen. E hivatásra kell növelni a mai idő lányait.
Thiló k a. ismertette a németországi félőbb lányiskolák
szervezetét s kijelenté, hogy egy ilyennek létrehozatala
végett látogatta meg Bécset.
* A dunamelléki

r e f , t a n á r i gyámegylet alaptőké-

jének nevelésére V á m o s s y Mihály pesti reform, gymnásiumi igazgató úr az egyház gyülés-termében folyó hó
10-én egy igen jól sikerült zene-előadást rendezett, mely
a mondott célra, a felül fizetésekkel együtt mintegy 200
frtot jövedelmezett.
* A sárospataki

főiskolai

i f j ú s á g február 3-diki

bálja 144 frt 93 krt jövedelmezett tisztán a betegsegélyző
egylet alaptőkéje javára ; felülfizetők is számosan voltak;
| Kun Bertalan superintendens úr a „Yay-emlényből" eddig
begyült 100 frtot is ezen egyletnek adta át.
* Darwin a fajkeletkezés nagy tudósa, s az orthodox theologiának az ujabb korban nagy hirű ellenlábasa
a mult hétfőn érte meg 69-dik születés-napját, mely alkalommal elhalmozták tiszteletnyilvánításokkal. Münster
bol is kapott disz-albumot, a kiválóbb német darwinisták
arcképeivel, *szép címlappal, szöveggel, festéssel és e felirattal: „Darwin Károlynak a természet-történelem reformátorának."
* Az u l t r a m o n t a n i s m u s

es

a

sociál-demokratia.

Evek óta beszéljük, hogy a jesuitismus befolyása alatt
álló ultramontán párt, mely nem ismer hazát, nemzetiséget, jogot, szabadságot, önnön érdekén kivül semmi szentet, céljai valósítása érdekéből kész az alvilágiakat is
megmozdítani, kész, ha az ujabb időkben az alkotmáI nyosság útjára tért fejedelmektől s kormányoktól elhagyatott, a nép legalsó rétegével, a mindent felforgatni törekvő
social-demokratákkal is szövetkezni. Állításunk igazolására
I — fájdalom hovatovább több tényt is hozhatunk fel.
Nem régiben p. o. midőn Fritsche socialdeinokratát perbo
fogták, Tessendorf berlini főállamügyész alapos okoknál
fogva állíthatta ennek az ultramontánokkal való összeköttetését ; legközelebb pedig midőn Reichensperger a
berlini képviselőház elé az iránt nyújtott be indítványt,
hogy a kormánynak a népiskolai vallásoktatás körüli
joga némileg korlátoztassék, Falck közoktatásügyi minister eléggé meggyőzőleg kiderítette, hogy a népiskolai
i vallásoktatást miért szükséges az illető vallás felekezetek
igazgatása alól kivenni, és a kormány befolyását biztosítani.
* A missió mezejéről sajátságos tudósításokat olvasunk néha. A ,,Rel "-ban közelebb az Uj-Kaledoniában
működő kathol. missioról közöltetik egy tudósítás, melyben
a többek közt igy ismerteti cikkiró az ottani viszonyokat:
„Hitküldéreink élete folytonos veszélyben forgott; a vadak nem ritkán kövekkel dobálták me0', vagy dárdáikat
hajították utánok. Midőn későbben a vadak nyelvét már
beszélték, mindenek előtt azon voltak, hogy a kannibalismus utálatos és vétkes voltáról győzzék meg őket, mi
nem kis feladat volt. „Lehet", feleié egyszer egyik kanak
Douarre püspöknek „hogy felebarátomat megenni vétek ;
de ne mondd, hogy husa nem jó, mert hazudnál!" Kép-

zelhetni,. mennyi időbe került s mennyi fáradságba ez
embertelen keblekben némi gyengédebb érzület szikráját
életre kelteni. Évekig arra kellett az atyáknak szoritkozniok, bogy néhány haldokló gyermeket kereszteljenek
meg; de a felnőttekkel kimondhatatlan bajaik voltak, s
a szomorú tapasztalás számos esetben megmutatá, miszerint a leghoszabb katechumenatus s a tanitásbani legnagyobb buzgóság sem mindig elegendők arra, hogy ez
elfásult lelkekből keresztény lelkeket teremtsenek. Ezért
az atyák a felnőttek megkeresztelésében felette óvatosak
voltak, mely ovatosság, hogy mennyire szükséges sokadatolt
vala, mutatta többi közt a következő eset. Egyik katechumenusától, ki igen sürgősen kérte a keresztsége!, az
illető téritő ezt kérdezte: „Hány feleséged van." „Kettő"
lőn a válasz, mire a téritő azzal boesátá el, hogy meg nem
keresztelhető, mig ezeknek egyikét, róla gondoskodva,
el nem küldi. Másnap kateehumenusunk ismét előáll
tegnapi kérésével; „Hiszen két feleséged van," veti ellen
a hitkülder; „Már nincs," feleli amaz; ,.Hát hová lett
az egyik"? — „Agyonüttöttera," feleli a katechumenus
oly nyugodt hangon, mintha egészen rendén lévő dolgot
beszélne el. S ugy is volt ; „agyonütötte az egyiket s a
másiknak társaságában megette." Azonban a belmissionáriusoknak is meggyűlik a bajuk, mikor egy némelyik
megrögzött gonosztevőt akarják az erény útjára vezérelni.
Nem régiben Texas egyik börtönében akart lelkipásztori
„kezelése" alá venni egy jámbor lelkű missionárius egy
hazugságairól ismert fegyencet. „Hogy kerültél ezen böi-tönbe kedves fiam?" kérdezi a lelkész. „Furcsán jutottam
én ide — feleié a fegyenc könybe lábbadt szemekkel —
épen a templomból mentem haza, s elfáradva, egy telken
leültem pihenni. Hosszú mély álom fogott el. A míg aludtam, felépítették körülöttem ezt a tömlöcöt, s mikor aztán
felébredtem, a börtönőr nem eresztett ki." Boldoguljon
aztán ilyennel az ember !
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A budapesti

országos

protestáns

árvaháza

ré-

szére : T. Bán István a h.-m.-vásár helyi Vl-ik temetkezési társulat részéről 10 frt. — t Nagy Sándor ágyai
ref- leik. perselypénzt 4 frtot. — nt. Filó Lajos nagykőrösi református leik. úr 3 frt. t. Török József ceglédi
ev. leik. a kecskeméti evang. iskolajárás ceglédi, szelei,
farmosi, szentmártoni iskolás gyermekeinek vizsga alkalmából tett adománya 4 frt 4 kr.
Szerk.
Vlll-ik kimutatás az orsovai egyes, protest.

egy-

házra tett adakozásokról A főtiszt, tiszántúli ref. egyh,
kerül, több egyh. községétől 32 frt. — A nt. debreceni
ref. egyh. m. esperességtől 24 frt. A nt. komáromi ref.
egyh. ra. esperességtől 15 frt 48 kr, A t. ácsi ref. egyh.
községétől 5 frt. A t. Székely-Udvarhelyi ref. egyh.
községétől 5 frt. A t. Szemlaki ágost h. egyh. községétől 76 kr. A t. steyerdorfi ágost h. egyh. községétől
5 frt. A t N.-kürtösi ágost h. egyh. községétől 3 frt.
A t. rimaszombati protest. gymnasiumtól 2 frt. A nt.
e. e. e. gyámintézettől Magyarországban 7 frt 41 kr. A
ft. cs. kir. evang. egyház-főtanácstól 100 frt. A t. Dortmundi Gusztáv-Adolf nő-egylettől (Németország) 55 frt 3
kr. A t weiszenburgi Gusztáv-Adolf nő-egylettől (Németország) 12 frt 28 kr. A t. bécsi Gusztáv-Adolf fŐegylettol 25 frt. A t. Zürichi protest. segély-egylettől 50 frt
30 kr. t. Gerstenmeyer Katalin asszonytól Orsován 40
frt. Összesen 382 frt 26 kr. az orsovai takarék-pénztári
kamat 70 frt 80 kr. összesen 453 frt 6 kr. a VII előbbi
kimutatással együtt 4609 frt 86 kr Mindössze 5062 frt
92 kr. Kelt Orsován, 1877. évi január hó 2-ikán. S T U P E
M I K S A pénztárnok. B R A N D K Á R O L Y felügyelő.
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Ezennel van .szerencsém tudósítani a t. ref. néptanító, lelkész és
iskolai gondnok urakat, hogy

BÁNHEGYI és ENIERICZY

MAGYAR,

OLVASÓKÖNYVE

közép- és népiskolák részére
uj kiadásban már megjelent és nálam bármily mennyiségben folyton kapható, úgyszinte a többi könyv is, mely á dunántúli helv. hitv. egyházker.
részére kiadott tantervben előírva ,van*
K r a u s z

Á r m i n ,

küiiF- é s r t r t e e s M í í Ves^rémliGU.

KLEIN ALFRÉD kiadó-könyvkereskedése 8. A.-UJHELYT,
l o í L z e t é s i
Lukács Ödön

E G Y H Á Z I

nyíregyházi ref. lelkész

M U N K A I B A . "

H a t évi hivataloskodásom alatt körülbelől 3 — 4 kötetre terjedő e r e d e t i egyházi dolgozatom
van készen kéziratban; mivel e munkákat én a szószéken kedvező sikerrel használtam: elhatároztam azok
közül egy kötetet, mutatvány gyanánt, világ elé bocsátani; a figyelem és érdeklődés, melylyel t. tiszttársaim,
ismerőseim e kötet iránt viseltetni fognak, határozand a felett, hogy a többieket mostanában sajtó alá rendezzem-e
vagy s e m ? ! Beszédeimre, tájékozásul, előlegesen is megjegyzem, hogy az olvasó közönség azokban hitet, melegséget s a meggyőződés hangját fogja feltalálni; tartalmukat igyekeztem érdekessé s az alakot a tartalomnak megfelelővé t e n n i ; talán itt-ott szokatlan modorral s eszmékkel fog a t. közönség találkozni e beszédekben ; de megvallom, hogy itt nem kerestem nyomokat, melyekbe hágjak, s lehető félszegségeimet, hiányaimat
a szokatlan ut akadályai fedezzék el. Leend e kötetben néhány ünnepi, alkalmi, közönséges és 'halotti,
összesen 3 0 - 3 5 beszéd, 16 nyomtatott iven.
I ö í i z e t é s i á r a 1 f r t 80
k i * . , mely összeg, a szokásos postai utalvány mellett,
Klein A l f r é d sátoralja-ujhelyi könyvkiadóhoz küldendő. A könyv a t. előfizetőknek bérmentve fog megküldetni. Munkámat t. tiszttársaim becses figyelmébe ajánlva, maradtam Nyíregyházán, január 1-én, 1 8 7 7 .

Lukács Ödön,
K i a d á s u n k b a n

t o v á b b á

F E J E S ISTVÁN
E G Y H Á Z I
,
ECS1T

S Z É P

A S S Z O . \

m e g - j e l e n t :

s.-a.-ujhelyi ref. lelkész

B E S Z É D E I ,

T E M E T É S I

két kötet ára 4

B E S Z É D E I ,

V ,

(a

ref. lelkész s egyhmegyei tanácsbiró.

,,,

frt.

i m.

MaMy-társ. állal 50 a r a m u l Jut- töltői beszély,) Ara e o kr.

Dr. KERÉNYI EDE felgymn. tanár

em időrendi átnézste különös tekintettel Magyarországra.
N y o l c a d a t 1 3 0 lap. Ára 1 f r t .

Magyarország történetének időrendi átnézete.
.A-ra, 3 © Israöcár.
Ezen épen most megjelent segéd-tankönyvek feladata azon nagy szükségen, melyet a történelem tanárai leginkább éreztek, hatályosan segíteni. Kerényi általános világtörténelmi repetitoriuma a magyar nevelési szakirodalomban bizonyára hézagot pótol, és mint nélkölözhetlén segédkönyv helyet fog találni íigy a reál, mint az al- és fó'gymnasiumokban. Kerényi időrendi átnézete Németországban és Ausztriában szélesen elterjedt hasonnemű tankönyvek alapján, és különösen Dr. Richter H. M. bécsi keresk. akadémiai tanár ugyanily műve után
készült, de főtekint.ettel Magyarországra, melyre nézve Horváth Mihály történelmi művei szolgáltatták a vezérfonalat. — A számtalan e nemű
német dolgozatok, úgy szakkörökben, mint a nagy közönség- részéről is mindig elismeréssel fogadtattak és maiglan is meleg pártolásnak
örvendenek; hasonnemű föltevésre jogosithatják e könyv szerzőjét a magyar közönségről is. Kitűnő szolgálatot tehet az, mint vezérfonal a
tanároknak előadásaik folytán ; a tanulóknak a vizsgákra készülés alkalmával, a mennyiben ebből rövid idő alatt képesek ismételve átnézni
az egész történelmet, a helyett, hogy az előirt nagy terjedelmű könyveket kellene újra áttanulmányozniok. — Különben gyakorlati beosztásánál és az eseményeket egyszerre föltáró alakjánál fogva sikerrel használhatják azt mindazok, kik valamely történeti tényt, művészeti vagy
irodalmi eseményt emlékezetükből kiejtettek, a mennyiben e mű, mely egész 1872-ig terjed, rögtöni tájékozást nyújt bármely történeti
dologra nézve.
Hasonnemű figyelmet érdemel szerző M a g y a r o r s z á g t ö r t é n e t é n e k i d ő r e n d i á t n é z e t e " (ára 36 kr.). — Ez teljesen
önálló dolgozat, s mint ilyen Magyarország történetére nézve az első segéd-tankönyv.
Mindkét könyvet ajánljuk a tanférfiak és tanulók
figyelmébe.
„Pester Lloyd" tailügyi lapja 1876. lliarcillS 20.

Megrendelési pénzek legkényelmesebben postautalványnyal küldhetők
esetben a megrendelt könyvek bérmentve szállíttatnak.
3-

be, mely

Klein Alfréi Mó-ftöiiyyieresMése S.-A.-Djlielylieii.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Rallagi Mór. Főmunkatárs : Farkas József.
Nyomatott: Deutsch M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. február 25.
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PROTESTÁNS

KOLAI LAP.
S z e r k e s z t ő - és

E l ő f i z e t é s i d.ij:

KIADÓ-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel

V i l i . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. 1. em.

félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

Hirdetések

dija

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Teljes számú példányokkal mindég1 szolgálhatunk.

a legszebb renddel, bölcsen megy végbe a természet

A bibliai csodák.

Urának nagy gazdászatában, ós Isten egyiránt felhozza

Hogy Isten a szellemi világban, kegyelme közönséges eszközein kívül használja-e eszköz nélkül
működő mindenható hatalmat, arról mi emberek tapasztalást nem szerezhetvén, nem szólhatunk. De hogy
az anyagi világban emlegetett csodák, mint a természet rendes törvényeitől eltérő, és egyedül Isten mindenható hatalma által létrejövök, léteznek-e m a : arról
érzékeink segélyével biztos tudomást szerezhetünk.
Midőn pedig elindulunk a természet tágas mezején,
keresni oly eseményeket, melyek a természet rendes
törvényeitői eltérők, nem elégelhetünk meg saját
tapasztalatainkkal, hanem kérdezzük meg azokat, kik
a természet vizsgálatával behatóan foglalkoznak, ők
meggyőznek bennünket arról, hogy minden szép rendben, pontos egyöntetűséggel megy végbe e világon;
meggyőznek arról, hogy az anyagi világban vannak
még fel nem fedezett titkos tényezők, ennél "fogva
az emberre nézve titkok, de csodák, melyekkel e
titkok össze nem zavarandók, teljességgel nem léteznekMég Kolumella azt mondotta: videt colonus, quid
eveniat, sed cur id accidat, non pervidet. De ma már
tudja a földinives, hogy nő a vetés, hogy a buzaszem
a nedvesség és meleg összehatása által életet nyer,
gyökere által elfoglalja a részére elkészített talajt,
melyből kiemelvén magát a felszinre annak füve, a
a nap élenyitő hatása által zöld szint ölt; majd a
meleg, az eső által feloldott savak és légnemek kémiai vegyítése folytán nevel füvet, azután fejet ós
végre magvakat a főben. Liebig Justus a mezei gazdaságot u j biztos alapra állította, felfedezvén azon
részeket, melyek minden termény előállítására okvetlen szükségesek, meggyőződött arról, hogy minden

napját mind a jókra, mind a gonoszokra, teremtményei korrnáyzatában egy mértéknél többet nem tart.
Gondoljuk csak meg, ha Isten két mértéket tartana : a természetest és a csodást, miért teremtette
volna az embert okos valósággá ? Ha a gőz csak néha
feszítene, ha a villanyfolyam csak néha áramlanék,
ha a tüz csak néha égetne, ós ha egyik nap 2 0 ,
másik 30, harmadik 4 0 órából állana Istennek csak
benmaradó szabad tetszése szerint — mi nem lennénk
egyebek, mint e csodák néma bámulói, eszünk nem
találna nyugpontot, okosságunk csak vesztünkre volna,
Isten pedig felisinerhetlen levén előttünk, nem lehetne
bizodalmunk- ós tiszteletünknek tárgya.
De talán a csodák ideje lejárt ? Talán senkisem
állítja, hogy most is volnának csodák ? (noha az, ki
azt mondja, hogy a mit a természet elhibáz, azt
Isten csodásan helyre igazítja — minden időbeni csodákról beszól.) Talán a csodák az emberi nemzet
nevelésére ós a keresztyén vallás megalapítására valók
lévén, midőn általok Isten célját elérte, többé feleslegesek lettek? . . .
Pedagógok ! a megfoghatlanoknak, az észt felülmúlóknak tanításával szoktátok-e kezdeni növendékeitek nevelését? Im a csoda-hivők nagy többsége állítja,
liogy Isten a megfoghatatlan, felismerhetlen csodák
által nevelte az emberiséget. És melyik emberiséget ?
Talán csak nem a maroknyi zsidóságot? melyet a
csodák teljesen neveletlenné tettek. H á t a Babilóniaiakat, Aszirokat, Feniciaiakat, Egyptomiakat s több
más, az izraelitákat műveltségben felülmúlt népeket
egészen mellőzött és a nevelés jótéteményében nem
részesített a Jehova?

A zsidó népről állithatjuk, hogy azt erkölcsében I kivül semmi haszon, inkább kár háromlott reá. Jézus
világvallást vala alkotandó, de nagy tervei elé, az
és értelmében azon hagyományos nevelés rontotta meg,
Ábrahám apjokkal büszkélkedő zsidók akadályokat
mely az ó-testamentomban különös kegyelmi tényképen
Az Ábrahámmal kötött f r i g y : „megso-

gördítettek. Jézus kikelt ellenök, mondván: Isten a kö-

kasítom a te magodat" — szülte a nemzeti kevély-

vekből is támaszt fiakat Ábrahámnak ; és hogy az Isten

séget, ama minden népet lenéző felfuvalkodottságot:

nem a holtakuak,

Ábrahám magva vagyunk, Jehova a mi Istenünk. E

ők maradtak a régiek. Pál apostol kemény szavakkal

dölyfös nép értelmét megzavarták -a csodák, pedig a

kérdi tőlök: hát Isten csak a zsidók Istene-é? nem

monotheismus

Az

Istene-é a pogányoknak i s ? Több variációban szól a

előtt Lábán haragszik Jákóbra,

pogányoknak felvétetéséről a kegyelembe, hogy hátra

emlegettetik.

nálok biztosan egyptomi eredetű.

Egyptomba költözés
mondván :

miért

loptad

el az én isteneimet ?!

Az

hanem

az élőknek

istene stb. de

.

verje a zsidó kevélységet,

még Scitha őseinket

is

egyptomi felsőbb papság tanitotta az egy Isten létét •

előhordja nékiek,

Ramszes Farahó,

csodás és romlott kevély álláspontjukat el nem hagy-

csatában

midőn a pásztor

az ellenségtől

Ammonnak könyörög,

népekkel

vívott

körülvétetik, egy Istennek:

mondván:

uram Ammon, hát

de mind hiába,

ták. Nem dicsekedhetnek

tehát

ők hagyományos,

isteni

neveltetéssel,

melynek semmi nyoma nem látszott rajtok. Az Egyp-

nem tiszteltelek-e téged ? nem áldoztam-e 5 0 rabszol-

tomból hozott csodás monotheismus az, mely a ker.

gával ? A monotheismust Egyptomban tanulta el Mózes

világot hozzájok fűzé, e nélkül említést

és úgy ajánlotta a zsidóságnak. Ki látna isteni neve-

lenének,

lést Mózesnek

azon parancsában, hogy mielőtt elin-

dulnának Egyptomból, kérjék fel kölcsön az

egypto-

sem érdem-

Nem csekély kárt vallott pedig Krisztus vallása
a miatt,

hogy e csoda nélkül nem is élhető

népből

miak becses edényeit és azokat lopják el magukkal ? !

valók voltak többnyire a szentirók, kik a Jézusi tant

holott ebben előrelátható Mózesnek azon mesterfogása,

fogalmazták. Szemök csodát látott ott is, hol Mesterök

hogy az által az elindult nép háta megett vágjon el

a jelt- kérőket elutasította. Az ó kor gonosz

minden utat, ha megunván

pedig úgy átplántálták a keresztyénségbe, hogy tőlök

vissza akarnának

a puszta sanyaruságait,

költözni az

egyptomi

húsos faze-

mivelt századunk sem lehet ment, sőt nekik tulajdo-

kakhoz. És a mi ezután következik e nép történeté-

nithatjuk,

ben, az semmi más, mint csodák halmaza, melyet a

hihetetlenségeivel,

könnyenhivő nép vezére ajkáról elhinni szeretett.

mint

A

lelkeit

hogy a zsidó csodás történelem
képtelenségeivel

vallás-tudomány,

mintha

szerepel

Ábrahám,

minden
nálunk,
Izsák

és

Jehova ujjaival kőtáblára irt tiz parancs több helye

Jákób nekünk is hagyományos ős apánk volna! Saját

szórói-szóra való idézete az egyptomiak 47 törvényé-

történelmünket elhanyagoljuk, Scitha elődeinkről job-

nek, mely tizparancsra azomban a roszul fegyelmezett

badán mit sem tudunk, a mesékkel ós csodákkal rakott

népnek nagy szüksége volt, külömben önmagát emészti

zsidó történelmet pedig felviszszük szintén a barlangi

meg a pusztában. így is a távolságot, mely nem volt

emberig, tőle menekülni nem tudunk, miatta szünte-

több 1 0 — 1 5 napi járó földnél, csak 4 0

esztendő

len hátra és soha nem előre megyünk. Ránk tekere-

alatt utazliatá át, mert mint a tapintatos vezér mondá:

dett, mint élősdi növény; dicső vallásunk kárára az

megboszantották az Urnák lelkét, azaz a büszke sereg,

első vallásos oktatás tárgyát képezi, úgy hogy e szó:

midőn a keresett földhöz közeledett, diadal- remény-

csodás zsidó história,

nyel mondá: a Jehova a mi hadnagyunk, midőn pedig

raánynyal.

egyenlő értékű a vallás-tudo-

Az első esetet, mint a mythos

korából

a kananéusoktól visszaveretett, lecsüggesztett fővel só-

valót, minden okos ember történelmi mytbosnak tartja,

h a j t á : el nem jövél seregünkkel,

megüzetél ellensé-

és mi tanítjuk, mint történelmet. Jób históriája egy

günkkel. így e nép, mely a theokrácia alatt minden

gyönyörű költemény, de mi história gyanánt tanítjuk.

nap Isten csodáját látta, a föld legbabonásabb népévé

Pedig emlékezem gyermekkoromra,

lőn, Dávid és Salamon korát kivéve vagy fogságban

azt tanultam, mily roszul esett lelkemnek, hogy Isten

ült, vagy inkább csak tengett nyomorúságban,

maga elé bocsátá a sátánt és mintegy alkudozott vele

saját nemzeti kevélységével

párosult

melybe

durvasága

sü-

lyesztette.

Jézus megkisértetése

az ördögtől, allegórikus előadása annak, mint támad

A zsidó nép csodateljes története nagyon káros
hatással volt a keresztyénségre.

az ártatlan Jób kínzása felett.

midőn Hübnerből

A monotheismuson

gondolat a nagy emberek lelkében is vállalatuk kezdetén, szerencsés siker esetére, egyházi, világi főség,

gazdagság, fény elfogadása iránt. És im ezen ördön-

„Hármas könyv "-ben büszkén olvashatta az első rész

gös zsidó tanoknak szomorú maradványaul nemcsak a

9. fejezetét, melyben a nemesi jog ki volt szélesítve,

közéletben, p. o. Szőnyi Nagy István tornai lelkésznél

nehezen várakozott oly őrangyalra, mely őt a papság

„Martyrok

történelmi

igazságtalan hatalmaskodása alól felmentse. És midőn

hogy

kiragasztatott a 9 5 tétel Luther által,

tény,

Koronája*

történelmi

előszavában,

hűséggel

mint

mondatik

el,

egy

mint biblia-

pápista pap hatalmasan prédikálta, hogy ha a katholika

ellenes tan, s ott szerepelt a papi hatalom megdöntésére

religió nem igaz, öt az ördög azonnal

a nagy

alig mondá ki e szavakat,

vigye el, s

már kezdett a templom

szó,

hogy az nincs

megírva; csakhogy ez

nincs feljegyezve, hogy mi nincs még megírva, az

sötétedni és valami nagy fekete ember-alak a levegőből

másodrendű

a papot megkapván,

az ujtesta-

egy wittembergi akadémikus egyes főuraink házánál,

mentomban is gyakran emlegettetik, sőt az mondatik,

mint a család nemtője, nagy becsben tartatott, a papi

hogy Pál apostolt is megcsapdosta a sátán angyala;

tized jótékonyságában

hogy ez mint tisztátalan lélek szerepelt a daemoniacu-

általános reformáció folyt, a mise, oltár, gyónás, papi

sekban és hogy légióként járt.

rend,

Mindezen

elvitte; — hanem

szomorú jegyzetek komolyan intenek

kérdésnek

vétetett.

Érmek folytán egy-

ő részesittetett.

stb. ostromoltatott

ugyan,

mint

És
a

míg

az

mi nincs

megírva a bibliában, de a íőkérdést a papi hatalom

bennünket, hogy valamikép azokkal ne tartsunk, kik j lerontása képezte. Majd egymás közt is szót váltának
reformátoraink, és az, a mi megvagyon irva: ez az
a csodákat a ker. vallás megalapítására hasznosaknak
én testem, ez az én vérem — szakadást csinált köés szükségeseknek tanítják. Mint már előbb megromlott közvélemény,

mint zsidó babonák csúsztak azok

zöttük.

És a mi meg volt irva,

a katholikusoknak

be a keresztyén vallás okmányába; az író saját , kedvezett; így a kétélű fegyver nemcsak előre, hanem
hátra is sebesített.
századának és egyéniségének bal véleményét ültette át.
Némely csodát

két

külömböző író,

Jézus példája tanítson minket,

külömbözőképen

hogy mint kell

adván elő, vagy egyik, vagy másik bizonyos valótlan-

vennünk mindazt, a mi meg van irva. Az o idejében

ságot állit, melylyel az irat hitelességét teszi kérdé-

is voltak hagyományos

iratok,

azokat

ő összemérte

sessé. H a a Jézusi tan az emberek életébejj meg nem

nagy küldetésével,

dicsőitette volna magát, a csodák régen elpusztították

mit elavultnak,

volna azt.

arra ő kimondotta a tarthatatlanságot:

De annak,

a mi örök és isteni,

az ily

össze az uj idő szellemével ós a

az idő által túlszárnyaltnak

látott,

„megmondta

salakok nem ártanak, legfeljebb is fényét rövid időre

néktek Mózes . . én pedig azt mondom néktek ;

homályosíthatják.

megvagyon

Szólanunk

kell még a csodahivők achillesi erő-

ségéről: „meg vagyon
minden

meg

irva". — Meg bizony! sok

vagyon írva,

csak hogy ez a bibliára

irva:

szeressed felebarátodat,

—

gyűlöljed

ellenségedet, én pedig azt mondom néktek, szeressétek
még ellenségeiteket
és megkülömböztette

is"

stb. stb. Meghányta vetette

az istenit az emberitől,

hogy

alkalmazva, két élíí fegyver, a ki forgatja, vigyázzon,

az örökbecsüre építsen, a múlékonyt feledésnek adja.

magát ne sértse meg vele. A reformátió leghatalma-

Ezen

Jézusi

kritériumok

nyomán,

csodásan

avagy

sabb érve volt pedig ez; ott van-e, vagy nincs vala- j csoda nélkül, de mindenesetre ihletett szavaknak vehetjük a szent könyvben azokat, melyek szívünket
mely tan a bibliában, Akkor elnyughattak háboritmegihletik, melyek Isten ós emberek iránti szeretetre
hatlanul a csodák is, az ördögök is, senki őket nem
a pápát, az ! hevítenek; de isteni igék azok is, melyek tanítanak
ismerni Istent, az emberiség közös édes a t y j á t ; melyek
excommunicatiót, az iuterdictumot, az indulgentiát,
vagyis a papi hatalmat, melyet nagyon megsokalt a vezetnek a testvériség zászlói alá, eltörölvén minden

feszegette,

hanem

feszegette mindenki

nem, rang, nemzetiségi és felekezeti

világ.
Mikor Pazonyi Péter,

Jáuos

egri

vicarius elé

melyek

külömbségeket,

Krisztus vallását világvallásá magasztositják,

et interdicti" idézte- | az embert a tökély felé biztos léptekkel vezetik. Mig
tett, fogát csikorgatta, de nem merészelt meg nem Jézus fönséges személye ilyen tan mellett dicsőíttetik,
ki félthetné a ker. tudományt a racionálismustól,
jelenni; a várnai csata elvesztésekor minden magyar
deismustól, nihilizmustól ? ! Midőn pedig összekeverúr dühös volt a papságra, de szólni nem inert; mikor
„sub poena excommunicationis

Dózsa a magyar nemesség ellen irtó háborút kezdett,

tetik a salak a gyémánttal, az, a mi emberinek

az a magyar

gyarló: a csoda az igazsággal; — midőn valaki azt

nemes,

ki

az épen akkor

elkészült

is

félti, a mi már az életben megdicsőítette magát, —
azt tartja lényegnek, a mi a tudomány napja előtt
szétfoszlott, ós mégis azt hiszi, hogy csalhatatlanul
jó nton j á r : ha helyzete tarthatatlanná válik, egyedül magát okolhatja.
Külömben sok van olyan, a mi megvagyoti írva,
és még sem tartja senki igaznak, mert a mi nem
isteni, az nem örök, az önmagában elenyészik.
Dante az ő „Divina comoedia'-jában azt teszi
az elkárhozottak nagy büntetéseiül, hogy ők szüntelen
hátra, előre pedig egy lépést sem tehetnek. E sors
jutott azoknak, kik Krisztus vallásának betűin rágódnak, de annak szellemét fel nem fogták. Mióta az
emberiség az ő közös kincsét, a tudományt szabadon
használhatja, a vallásra nézve is megkerülte a papságot. Mi nézünk hátra a pátriárkhákr a, az ó testamentomi atyákra, csodákra, az onnan átcsúszott salakokra, ezeknek parányi képzelt sérelmökért haragra
lobbanunk, magunknak csalhatatlanságot
követelve,
nagy szavakban tüntetünk, hátunk megett pedig uj
eszmék születnek, uj tudományok kelnek; a hit újított alakban munkálkodik, a Krisztusi vallás testet
nyer a szegény-, betegápoló egyletekben,
lelenc-,
szülész-házakban, még a börtön és háború vihartiban
is, míg mi az idő által eltemetett ódonságokat támasztgatjuk halottaikból, a csodák mellett perorálunk, az
ó te>tamentomot dicsőítjük. Elmegy mellettünk a
világ s minket ott hagy a faképnél, a hol talált.
Mit ér, hogy mi a megirtakat olvasgattuk, ha az
olvasottakat nem teljesítettük ! Fájdalom, a va'Iás
felséges iniveleteiben semmi részvéttel nem dicsekedhetünk ! ! . . .
És most kérdem: azok, kik közelebbi, vagy
épen jelen cikkemre gonosz buzgósággal felforranak,
azok közül, melyeket irtam, melyikért köveznek meg?
Melyikért mérgesedik ki az inquisitori lélek? Melyikért száll arcukra az égetési düh ? Az élő igaz Istent
én tagadtam meg, nem ők ? midőn mondák: az
anyagnak is vannak külön saját törvényei s a mit
az anyagi világ, a természet elhibáz, azt az Isten
helyreigazítja! . . . Az örök szeretetet, az emberek
testvériségét, a Krisztusi lelket, mely az ellenségnek
is megbocsátásban dicsőitette meg magát, éu vetkeztem le és nem ők ? A tudományt, mely nem tűri a
•setétséget, ón csúfoltam meg a csodákban, nem ők?
Ezekben a í.-szabolcsi e.-megye szakadt el a Krisztustól, nem ő k ? . . . És ilyenek mondják nekem:
tegyem le hivatalomat 1 — Hivatalomhoz szólási

jogotok sincs, és ti disponáltok ? !

- Igeu, ilyen az

elfeledett és csodákba fojtott lélek,

élet nélküli ál-

krisztusi vallás ! Ezt taníttassa a f.-szabolcsi egyházmegye iskoláiban? hogy a vakságig sülyedt nép még
babonásabb legyen!
Az igazságot o k o k h e l y e t t b o t o k k a l

vis-

szaverni egyszer, kétszer sikerül; de azt a Krisztusi
lelket, mely már a esoda-hivők, a betűt-imádók háta
megett diadala felé siet, semmi setétséggel sem lehet
az ódonság sírjába temetni.
Ha nem csak a csodákban

hinnénk,

hanem a

csodatétel hatalmával bírnánk is; ha orthodoxiánkkal
a hegyeket helyökből kimozdítanánk

is,

ha szeretet

nincsen bennünk . . . semmik vagyunk.
„Uram bocsáss meg nekiek,

mert nem tudják,

mit cselekesznek
KOZMA

JÓZSEF,

felső-szabolcsi

esperes.

•

Miért nem állított fel eddig a protestánsegylet uj hitvallást a ker. egyház számára ?
Felolvasta a hamburgi prot.-egy letben Dr. K r a u s e lelkész.
(Vége.)

Igy a vallás természete és egy hitvallás tartalma
felett csak egy biró lehet, az ismeret, melyet a sziv
nyújt. Létezik azonban mostanság ilyen ismeret ? a szívnek ily ismerete az anthi*opologiába., a psychologiába és
a philosophiába tartoznék. Ennek folytán tehát a philosophia mondhatná meg nekünk ha a régi ker. hitvallás
felett kell ítélnünk, mi igaz és mi hamis a szivre vonatkozólag. Szükséges volna, hogy feltárva legyen előttünk
az emberi sziv természete, hiányai, ismeretei, hogy megmutattassak mi a szívből származott természeti vallás,
hogy meghatároztassék még a kegyes érzület természete
is, s a korlátok, a melyek között az emberi kedély mozog. Ezen feladat felé azonban a tudomány még nem tett
egyetlen egy lépést sem.
Majd nem hihetetlen a mit önöknek mondok, hogy
ugyanis a Spinoza ethikájának 3. könyvében található
formális meghatározásokon s Des Cartesnak a szenvedélyről irt munkáján kívül, a psychologiában csak szórványosan fordulnak elő fejezetek a sziv természetéről.
Schleiermacher vizsgálatai azon gyöngeségben szenvednek, hogy Schelling korának hatása alatt mozognak. Éu
ugyan legújabban elkezdettem a munkát ezen tér megvilágítására, mind ez azonban csak az első előtanulmáuy,
mely nem eredményez mást, mint azon alaki törvényeket, a melyek szerint a sziv érez. Ezen törvények alkalmazása azooban az emberi kedélyre, a buzgóság állapotára, azon tanok, melyek ezen alkalmazásból folynak, a

kifejezés mely következni fogna szóban és tettben, mind
ez még oly tér, mely nem évszázadokra, hanem évezredekre számit kifejlődésével; úgy hogy még jelenleg igen
tudatlanok vagyunk erre nézve, és kevés kivétellel bármely vallásnak sem lehet egyetlen tanpontját is sem bebizonyitni sem tagadni az emberi sziv természetéből.
Igy, a második felelet, a melyet én önöknek adhatok igy hangzik : azért nem adott még nyilatkozatot
a prot. egylet a hitvallás tartalmáról, hogy valyon ez
teljesen úgy maradhat-é vagy hogy rajta valamit változtatni kellene-e, mivel a második segédtudomány a philosophia eddig még nem szolgáltatta kézhez a kellő materialékat.
Nem a tudatlanságnak, vagy a tehetetlenségnek
bevallása ez részünkről, a mit én ma a prot. egyletről
kimondok ?
Nem tiszlelt gyűlés! a ki ily vallomást tehet, az
nem gyenge; mert a ki magát erőtlennek érzi, az ovakodni fog gyöngeségét, hibáit feltárni. Midőn egykor
Sokratest megkérdezték miért nyilvánította őt a delphii
orákulum a legbölcsebb embernek, igy felelt: „Azért
mivel én tudom, hogy semmit sem tudok." És az emberi tudásnak ezen nagyszerű tudatlanságától kezdődött
Platóban és Aristotelesben az emberi tudásnak kifejlődése.
Mindaddig, mig az általam hangoztatott nézet nem
állíttatik világosan és határozottan a világ szeme elé,
kétféle baj áll elő folyton. Először : a világ elámítja magát a természettudományok állapotja iránt, s azon reményt
táplálja magában, hogy a természettudomány uj vallást
alkothat számunkra, kinyilvánítja, hogy az iskolákban
a vallásoktatást mellőzni, s helyette természettudományi
oktatást kell adni, Ezen esetben vagy nem fogta és ismerte fel egész gyöngeségét s szegénységét az eddigi
kutatásnak, vagy röviden megcsalta önmagát. Másodszor :
a mig a világ teljesen be nem látja, hogy a vallást, tartalmára nézve is meg kell vizsgálni, mindaddig folytatódik ama merev kölcsönös eretnekités, és hiányozni fogminden eszköz a kölcsönös meggyőzésre, javításra, nevelésre.
Mindezért egyszer világosan ki kell mondani, hogy
a materialék egy uj hitvallás alkotásához hiányzanak,
mivel a két segédtudomány t. i. a philosophia és a természettudomány még nem érte el a fejlődésnek ehez
szükséges fokát.
Hallom erre az ellenfelek diadalmi szavát, kik azt
mondják : ha tehát nem tudtok uj házat építeni, ha lakás
nélkül kell hagynotok a gyülekezeteket, akkor kötelességtek, hogy a régi házban maradjatok. En azonban azt
gondolnám, hogy mint az utóbbi hetekben épen a mi
városunk is láthatta, jobb kevés ideig az uton lakni,
mint egy roskadozó épületben agyon üttetni. Ha áthelyezem e képet a valódi tapasztalásba, úgy ezen értelme
vau : ha mi arra vállalkozunk, hogy az ifjakat az orthodoxia régi házába vezetjük, s elhallgatjuk előttük azt,

a mí a hitvallásban hamis, hogy miként hullanak ki már a
kövek s mint roskadoz már az egész, akkor addig ugyan
elhisznek nekünk mindent, mig iskolába járnak, de ha
az élet mezejére kilépnek és látják, hogy tanítóik őket
megcsalták vagy hogy az igazságot előttük elhallgatták,
)iabár tanainknak csak egy része bizonyult is hamisnak,
elvetik az egészet. Ez a tényleges helyzet, mely a kedélyek felett az általuk élvezett nevelés folytán jelenleg
uralkodik. Nem térhetünk azért többé vissza a régi
házba ; nem szabad valótlanságot tanítani; hanem szükséges, hogy a hol a régit elfogadhatjuk, nyiltan és szabadon használjuk, a hol elvethetjük nyiltan elvessük.
Igy maradhat ez mindenkorra ?
Mi ellentétben az orthodoxiával azt véljük, hogy
nem! Az orthodoxiának, mindenkiért van szive, a ki
valamely bűnt követett el, kinek szüksége van a megbocsátásra s a megváltást óhajtja. Van szive azért a ki
gyilkolt és lopott, az ilyennek lelkiismereti mardosásait
vele együtt érzi. De ha valaki a régi gondolkozásmódot,
melyet mint valamely szentséget, szüleitől örökölt, mintegy az édes anyai tejjel együit szívott be, kilépve a
nagy világba, keblében akaratlanul is megváltozva erezi,
ha ennek folytán keble szentélye feldulatik, és ő neki
azon lélekmarcangoló gondolattal kell tépelődnie, hogy
vagy istentelenné lett, vagy oly nézetet kell továbbra is
megtartania és tanítania, melyet hamisnak ismert fel : ezen
lelki gyötrelem iránt az orthodoxiának nincs szíve, az
önszemrehányás ellenében nála nincs könyörület , itt
egyszerűen azt követeli, hogy eszünket rabbá tegyük,
pedig ezen észt is valamint a szivet és kedélyt — Isten
adta nekünk.
Igy tehát először is nyiltan és tisztelettel ki kell
vonulni az ó és a középkori gondolkozásmód régi épületéből, s mindenkinek e g y e l ő r e a keresztyéni kedély alapjára kell, a mint az a sz. írásból táplálkozik, épitni saját gunyhóját. Ez az egyiknél olyan lesz, mint az egyéni meggyőződés csöndes szentélye, a másiknál talán már elég tért nyújt
nagyobb számú keresztyének befogadásra. Építészeti modora meglehet, hogy néha csudálatos leend, de mindenesetre tiszta lesz az hazugságtól és képmutatástól, s ugy
a maga nemében Istennek temploma.
De nem fog azután széttöredezni az egyház, s nem
fog hiányozni minden védelem a tévtanok ellen? Nem!
mert a gyülekezetek lelkiismerete nagyobb védhatalom,
mint a világ minden consistoriuma. Ha eszébe jutna
közülünk egy lelkésznek azt hirdetni, hogy Jézus nem
az egyedüli megváltója a világnak, vagy hogy nincs bűnbocsánat, vagy hogy nem szeretnünk, hanem gyűlölnünk
kell egymást, nem volna egyetlen gyülekezet a világon,
mely az ilyen tant befogadná s tűrné. E mellett készséggel eltűrik a theologusok nézeteltéréseit, p. o. hogy
van e csuda és még pokol hozzá, valyon a megváltó
ember, vagy Isten, vagy istenember-e, — csak az evangeliomot s a Jézus Krisztus kegyelmét hirdessük
nekik. Mig azonban mindenikünk saját képességei — s
buzgóságának közvetlen nyilatkozata által munkál, egy-

szersmind mindenik kötelezve is van egy igazolt és elismert vallás nagy palotájának építésén közreműködni.
Azért is első sorban nem kell gyanusitni a term
tudománynak és a philosophiának minden vizsgálatát,
hanem inkább gyámolítani, s a bizalmatlanságot egy nem
phantastikus philosophiának lehetősége iránt félre kell
vetni.
Másodszor azonban szükség van oly férfiakra is,
kik mély alapossággal birva a vallásban, ismerettel a
philosophiában és a term. tudományban, mind egyre
megújítják a kísérletet az ó ker. igazságnak uj alakba
Öntésére. Világos, hogy erre legjobban a lelkészi hivatal
ösztönzi viselőit. Ezeknek aztán bátorsággal is kell birniok a talált eredmények kimondására. A mig azonban
némely országokban az egyházi tanácsok és consistoriumok minden ily nemű kísérletet eretnekségnek bélyegeznek, s oly férfiaktól, mint Klapp, Portig, Werner a lelkészi hivatalt megvonják, mindaddig természetesen hiányozni fognak azon erők, melyek egyrészről a tudománynyal , másrészről népünk vallásos érzetével bizalmas
viszonyban állanak. Ily nem protestáns rendszabályok
azonban csak ugy gátolhatok meg, ha a prot. gyülekezetek megóvják azon jogukat, hogy lelkészeiket maguk
válaszszák, és ba egy nagy egyesülettel kapcsolják össze
magukat, melyben a vélemények szabad közlése által
egymást kölcsönösen korrigálják s előbbre segitik, és
együttesen lépnek fel azok védelmére, a kik a sziv és
ész kiengesztelésén fáradoznak.
Ilyen egyesület a protestáns egylet.
Én nyíltan elmondtam önök előtt, hogy mi azért
nem állítottunk fel ui hitvallást a ker. egyház számára,
mivel az érintett segédtudományok ehez még nem nyújtanak elégséges segédeszköszt. De munkálkodunk rajta.
Nem mintha már elértem volna, hanem utána törekszem.
Mi felszabadítjuk a tért és összehordjuk a köveket . . .
Én azért nyugodt lélekkel tudom kérni önöket: lépjenek
be egyletünkbe, hogy önök gyermekei, a jövő nemzedék,
ne legyen kénytelen többé ama nehéz harcot küzdeni a
között a mi neki a vallástani órában, s a között a mi
természettani lecke órán előadatik; a között a mit buzgó
szivük óhajt, s a között a mit értelmük megismer, hogy
egykor majd elérve legyen a nagy cél, hogy az évszázados tudományos természetvizsgálat eredményei összhangba
hozassanak, s szolgálatára szenteltessenek amaz örökké
ronthatlan tannak a megváltásról, melyet az emberi nem
a Jézus Krisztus által nyert.

alismusnak vallást- mellőző követelését: másrészről kimondja, hogy a hitvallás is magán hordja azon kor
világnézetének nyomait, melyben keletkezett. Es azért
ha később e világnézet változik, nyomában változnia kell
utóbb a hitvallásnak is. Jelenleg oly korszakban élünk,
melyben a változott világnézet az örökölt hitvallásra
csak negatív hatást képes gyakorolni; a segédtudományok
a philosophia és a természettudományok még nem fejlődtek annyira, hogy elégséges épületanyagot nyújthatnának egy uj hitvallás alkotásához.
Mindezeket tekintetbe véve Krause azon meggyőződésre jut, hogy a leghelyesebben járunk el, ha azt a
mit a hitvallásban igaznak elismerünk, megtartjuk, a mi
pedig tévesnek bizonyul be, azt nyíltan elvetjük, s e
mellett tovább is teljes buzgalommal egyengetjük az utat
egy uj hitvallás teremthetéséhez.
Krausenek a hitvallásokban foglalt tan elvetését, s
megtartását illető nézetei első pillanatra világosaknak
látszanak, ha azonban közelebbről vizsgáljuk reá jövünk,
hogy oly következtetések előtt tárnak ajtót, melyek épen
a védeni akart alapot döntik meg, s éles ellenmondásokat
lepleznek. Krause p. o. azon nézetnek látszik hódolni,
hogy a vallás nem az értelem dolga: a mit hiszünk
annak észfelettinek, vagy észellenesnek kell lenni.
Több alappal bir már azon állítás, mely szerint a
vallás a kedély és akarat mellett az észnek is dolga.
Része volt az észnek is a bittanok megállapításában ;
volt és van hivatása befolyást gyakorolni azon változtatásokba, melyeket az emberiség tökélyetesbülése a hitvallás
tartalmára és alakjára nézve megkövetel. Itt azonban
ismét felmerül a kérdés: ki döntsön a felett, hogy a
hitvallásnak mely tanai elvetendők?
Továbbá Krause azon állitására, hogy az ifjúság,
ha előtte az egész hitvallást igaznak hirdetjük, a tanulás
ideje alatt elhiszi ugyan, az élet mezején azonban több
pontjait téveseknek ismervén fel, ezek miatt elveti az
egészet s vallástalanná lesz, a következőt lehet megjegyezni. Sok igazat tartalmaznak ezen szavak ; de más
felől azt se feledjük, hogy ha az ifjúság előtt a hitvallásnak egyik tanitó egy, másik más tételét hirdeti hamisnak, ennek következménye könnyen az lehet, hogy
a jövő nemzedék már az iskolában megtanulja nyiltan
elvetni az egyes hittanokat; s a külömböző vezetők
befolyása alatt, kik közül mindenik mást hirdethet igaznak és hamisnak — addig rostálja a hitcikkeket, mig
a vallásnak egy egy becses buza szeme is keresztül
hullik a rostán. Miért is ovakodjunk a vallástani oktatásnál gyermekek és zsenge korú ifjak előtt a hamis
Köztudomásu dolog, hogy az orthodoxia hivei istételekről beszélni, hanem fejtegessük előttük csak azokat,
mételten azt vetik szemükre a prot. egylet tagjainak,
melyek igazsága felől lelkünkből meg vagyunk győződve
hogy méltatlanul ostromolják a létező hitvallást, miután
s melyek náluk is csak épitő hatással leeudeuek.
annál jobbat alkotni nem tudunk.
En legalább részemről az egyház érdekében nem tarDr. Krause fent közölt értekezésében igazolni tö- j tom kívánatosnak, hogy kiki saját tetszése szerint hirdethesrekszik a prot. egylet helyzetét a megujuló vádakkal
se hamisaknak a val ás tanait a nép s az ifjúság előtt. Az
szemben. Egy részről kiemeli a hitvallás szükségét, s röily eljárás általánossá válva aláásná az egyház alapját s
viden de hatályosan visszaveri a földhöz tapadt materivisszaélés volna a prot. egyház által biztosított szabad-

sággal Ha pedig valaki azt állítaná, hogy vallási nézeteiben nem az egyházat, hanem az igazságot tekinti
irányadóul, annak figyelembe kell venni, miszerint philosophiai s vallástani kérdésekben a mit egyes ember igaznak tart, az még nem mindig absolut igazság, s az a
mit nem vél igaznak, még nem eo ipso feltétlenül hamis.
S az egyház végül is nem maradhat ki a számításból,
mert a vallási igazságoknak is, hogy az életben gyümölcsöket hozhassanak, szükségük van egyházra.
A hitvallás tételeinek elemzésénél nem kell a népet
belevonni a vitába, nem kell izgatni a hittanok félrevetésére. A vita maradjon az avatottak körében, ezek törekedjenek értetni a kérdést, s előkészi'ni a tért, hogy
annak idején az egyház hivatott közege a zsinat által
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A mult alkalommal tett ígéretünknek teszünk eleget,
midőn Lang dogmatikáját ismertetjük. A fennjelzett
munka szerzője a theol, tudományok mezején nagy szerepetjátszott, a modern theologiának úttörője és legbuzgóbb
munkása volt; kiről halála alkalmával egy külföldi nagy
hirü orthodox theologus tanítványai előtt ugy nyilatkozott,
hogy ő (t. i. Lang) minden tekintetben megérdemli a
figyelmet és tanulmányozást; de a ki egy hazai egyházi
lap szerint csak „tudományos (!) ebionita" volt.
Azon támadás után, melyet a debreceni prot. lap
Lang halála alkalmával első sorban ellene és közvetve
a modern theologia ellen intézett, sokan talán némi tartózkodással fogadták e munkát s inkább szerették volna,
ha a theol. könyvtár nem vállalkozik e kárhoztatott
munka kiadására. A theol. könyvtár azonban vállalkozott
erre, és helyesen. Az ellenfél lamentatióira semmivel sem
felelhetett volna méltóbban, mint épen ezen elitélt könyv
kiadásával. Az ujabb időben ugyanis hazai egyházi irodalmunk terén kezd meghonosodni azon kárhoztatandó szokás,
hogy az emberek nem annyira az igazság keresésére,
mint inkább az ellenfél ledorongolására törekesznek.
Szeretnek nagy port felverni, hogy olvasóik a por miatt
ne lássák a valóságot. — A helyett, hogy egy Írónak valamely munkáját alapos bírálat tárgyává tennék,
s tudományos fegyverekkel harcolva, elfogadható okok
alapján mutatnák ki egyik vagy másik nézet helytelenségét vagy az egyházra vonatkozólag annak káros voltát,
megelégesznek az általános, semmit nem mondó frázisokkal, s hogy a dolog annál csattanósabb véget érjen,

létesíthesse a kellő reformokat a hitvallás tartalmára s
alakjára nézve. Lehetnek az egyházban külömböző theologiai irányok, sőt szükséges is, hogy legyenek, csak
hogy ne az egyház alaptanainak szétdulását tűzzék ki
célul. Teljesen helyes és igazolt ezen állításra vonatkozólag a németországi főegyháztanács nyilatkozata, melyet
a prot. egyletek tagjai is aláírhatnak, s mely szerint
méltányos „a lelkész individualitásának elismerése, a mennyiben az evangyeliumi hitnek talaján áll; elismerése,
sőt követelése a uézetek és irányok különféleségének,
feltevén, hogy nem alaprombolók! *)
GYUKÁTZ

FERENC.

*) „Prot. Éirchenz.* 1877. 1.

hozzáteszik még, hogy Ők nem szégyenlik a Krisztus
evangéliumát. — Engedjen meg a debreceni prot. lap nt.
szerkesztője, hogy e megjegyzésünket az ő lapjára is alkalmazzuk. Van reá elég okunk. Hiszen csak egy pár
héttel ezelőtt is nagy hangon hirdette, hogy a hazai modernek közt a S t r a u s z-kultust a L a n g - c u l t u s váltotta fel; holott a modernek közül eddigelé tudtommal
csak két ember szólott érdemlegesen Strauszról : — D r .
Ballagi és Dr. Kovács Ödön — s mindkettő élesen
megtámadta Strauszt. Semmi oka nem lehetett tehát az
ev. prot. lapnak a Strausz-kultus ellen panaszkodni. Épen
ezért nagyon helyesen járt el a theol. könyvtár, hogy
Lang dogmatikáját adta ki magyar nyelven s igy alkalmat adott előfizetőinek, hogy közvetlenül a Lang munkájából győződjenek meg az ellene felhozott vádak alaptalanságáról. De térjünk a dologra.
Lang dogmatikája azon időre esik, midőn a mult
századnak a supranaturalismus és rationalismus közt folyt
heves vitája — bár más alakban és más eszmék körül,
újra felelevenült; midőn az eretnekitő orthodoxismus és
a hitetlen materializmus egy forma szenvedélyességgel támadta meg azokat, kik a vallást szivökben hordozták, s bár
lelkök a holt betűkben kielégülést nem talált, de a tiszta
vallásosságnak boldogító hatását tudták és érezték, s
épen azért azt megtisztítva fenn akarták tartani. Ezen
irányt képviseli ezen munka, melynek minden egyes sorából a józan, elfogulatlan vallásosság tiszta fénye sugárzik elő. E dogmatika mindjárt megjelenése után nagy
tekintélyre emelkedett, jótékony befolyást gyakorolt az
eszmék tisztázására s nagyban elősegítette az általa
képviselt irány gyors terjedését. Ezen szempontból is
gratulálunk a theol. könyvtárnak e választásért.
Lang dogmatikája a következő 3 főrészre oszlik:
I. A ker. elv alapja és lényege. II. Az egyház, mint a
ker. elv megvalósulásának történeti közege. III. A ker.
elv célja. Ezen 3 főrészben fejtegeti Lang azon vallásos

eszméket és fogalmakat, melyek világnézletébe beillenek, j értünk a keresztyénség vallási elve alatt ? E kérdés
s melyek kétségen kiviil a dogmatikának lényeges alkotó megfejtésével foglalkozik az 1. §.-ban, felmutatván azon
kiilömbséget, mely a v a l l á s és d o g m a között léteelemeit képezik. Mielőtt azonban ezen eszmék és fogalmak
zik. »A vallás érzelem, a dogma pedig ezen érzelemnek
tárgyalásához kezdene, a b e v e z e t é s b e n meghatározza
a dogmatika fogalmát, ennek a szent Íráshoz és a kifejezése az értelem által. A vallás lelkesültség ; a dogma
hagyományhoz való viszonyát. — - Helyesen. — Egy vizsgálódás ezen lelkesültség forrásai és tárgyai fölött,
melyekre az irányul. A vallás az érzelem és akarat felrendszeres dogmatika kidolgozásánál sok minden függ
buzdulása a végetlen által, melynek lehellete a véges
annak fogalmától, sőt mondhatjuk, hogy az egész dogszellemet érinti; a dogma ezen érintés fölött folytatott
matikának irányzatát és körét annak fogalma határozza
elmélkedés eredménye." Lang nem tagadja a dogmák
meg.
szükséges
voltát, elismeri azoknak jogosultságát és nyíltan
A ki az utóbbi időben egyházi mozgalmainkat fikifejezi, hogy a vallásnak mindig szüksége lesz symbogyelemmel kisérte, az igazat fog nekünk adni, midőn
lumokra és képekre, hogy titokteljes tartalmát az érzeazt mondjuk, hogy ezen mozgalmak eredménytelenségének
lemhez és a szemlélődéshez közelebb hozza. De másfelül
leginkább az volt az oka, hogy a vita tárgyát képező
azt is kijelenti, hogy a dogmák változhatnak, anélkül,
fogalmakat nem különítették el élesen egymástól, hanem
hogy a vallásos elv, melyből lehozattak, lényeges váltoössze vissza beszéltek mindent, s gyakran egy dolognál
zást szenvedne, sőt változniok kell, ha a vallásos elv erőu g y a n a z o n alkalommal ellenkező nézeteket is nyilteljes és egészséges akar maradni.
vánítottak ; önmagokkal ellenmondásba jutottak. Ezen
ingadozás, ide tova kapkodás leginkább meglátszott és
Azt hiszem, hogy nincsen józan eszű theologus, ki
meglátszik a hittani kérdések feletti vitáknál. Sokszor
ezen tételek igazságát tagadni merné; — Magyarországon
hangsúlyozták, hogy a confessioktól nem szabad eltérnünk,
legkevésbbé. Es még is mily feltűnő, hogy ellenfeleink —
mert a ki eltér, az legjobb esetben, lelkiismeretlen ember,
bár Langnak ezen nézetei ellen kifogást nem tehetnek —
hogy az egyház a vallásos eszméknek másnemű formulá- egészen ellenkező következtetésekre jutnak ! Valóban a
zásait nem tűrheti, mint az olyat mely a eonfessiókkal
mi orthodoxaiukra méltán alkalmazhatjuk Langnak azon
betű szerint megegyezik ; hogy pl. a reform egyházban
nyilatkozatát, melyet a „Dogmatika és sz. irás" ciinü §-ban
csak a reform, egyház dogmatikáját kell és szabad tatesz. „Elismerik a bibliai irók szabadságát és egyénisénítani stb. anélkül, hogy meghatározták volna, mennyiben
gét, megengedik, hogy a bibliában vannak, emberi töbír a confessio szabályozó tekintélylyel, vagy mi a dog
kélytelenségek, történelmi, chronologiai valótlanságok,
matika fogalma, célja és köre. Ez utóbbi állitásnak csak
egyes ellenmondások stb ; és még is az egész sz. írásnak,
akkor lenne értelme, ha állana azon megkülönböztetés,
benne minden elméleti tantételnek szabályozónak kell
hogy létezik b i b l i a i , e g y h á z i , és k r i t i k a i doglenni a ker. hittanra nézve. Ezt vagy amazt elesni enmatika, a szerint, • a mint a dogmatikának a bibliai,
gedik, ez vagy ama pontot feladják, mint nem lényegest,
egyházi vagy egyéni hitrendszer előadása a célja. Ugy de
különbséget tesznek a sz, irás és Isten igéje közt, kételma már a theologusok öszhangzó nézete szerint, azon
kednek egyik vagy másik irat valódiságában, a harmatudomány, melyet De. Wette óta némelyek bibliai dogdiktól a valódiságot épen el is vitatják, megengedik, hogy
matikának kereszteltek el, de a melyet leghelyesebben
közbeszurások történtek, s mégis hitetlen tudományról,
bibliai theologiának nevezhetünk, nem is tartozik a
hitetlen kritikáról beszélnek, ha valaki az önkényesen vont
rendszeres, hanem a tört. theologia körébe, mert az a
határokat átlépi s az egyénileg alkotott mértéket nem
célja, hogy a bibliában letett vallásos és e r k ö l c s i
használja, sőt az ilyen erőszakos eljárástól a jogosulteszméket történelmi fejlődésük szerint előadja. A mi
ságot is elvitatja. Egészen más nézetök van a sz. Írásról,
pedig az egyházi dogmatikát illeti, ez sajátkép nem dogmint a korábbi egyházi dogmatikusoknak volt, azoknak
matika,hanem s y m b o 1 i c a, melynek kizárólag az a célja, számos nézetébe nem tudják magokat többé beletalálni,
hogy egyik vagy másik felekezet tanrendszerét felmutassa.
mert ettek a philosopbia és kritika gyümölcseiből, és
A tulaj donképi dogmatikának azonban nem lehet az a azt mégis gondolkozásuk és hitük feltétlen szabályozófeladata, hogy a vallásos eszméket fejlődésüknek egy jóvá teszik és igy irnak ker. dogmatikai műveket, a
már meghaladott stádiumán mutassa, fel mert mint Schleimelyek, bár néha nem szellemtelenek, de egészben véve
ermacher mondja — az a jövőre van irányozva s azt
mégis különböző világnézetek zavart és egység nélkül
tanitja, a mi most érvényben áll és a minek azután érvaló keverékei, össze nem illő elemek mesterséges összevényben k e l l állania; vagy Hagenbach szerint: a dogtoldozásai, a mely mellett a szent irás ép oly erőszakot
matika nem csupán történelmit akar közleni, hanem
szenved mint a gondolkozás."
egyszersmind annak egyéni meggyőződését is kifejezni, ki
A mi különben a dogmatikának a szt. íráshoz való
a rendszert szóval vagy Írásban elénk terjeszti."
viszonyát illeti, Lang azon nézetben van, hogy a sz. irás s
Teljesen igazat adunk tehát Langnak, midőn a
illetőleg az uj testamentumi iratok a hittanra nézve szadogmatikát igy határozza meg: „a dogmatika feladata az,
bályozó tekintélylyel birnak, de csak annyiban, a menyihogy a keresztyénség vallási elvét összefüggő tanrendben minden tantételnek, mely mint keresztyéni akar
szerré dolgozza fel." Itt azonban az a kérdés, hogy mit
szerepelni, szükségkép összefüggésben kell állania a sz.

írásban megadott elvvel; míg az olyan tan, mely a ker.
elvet zavarja vagy eltörli, feltétlenül keresztyéntelen. —
De hát ha az uj testamentumi iratoknak nem azok voltak szerzői, kiknek nevei alá soroztattak, s talán nem is
az apostoli korban, hanem később, a 2-ik században keletkeztek ? Szerzőnk elismeri, hogy az uj testamentumi
iratok előállásának, szerkesztése indokának, és korának
kérdése és az ezen kérdésekre adott feleletek rendkívül
fontosak az egyházra és a bibliához való viszonyra
nézv«; de azt hiszi, hogy a bibliának, mint a ker. elv
ismeretforrásának dogmatikai jelentőségét kevéssé érintik. „Bár kik voltak is a szerzők s bár mikor irtak is:
azért esak is belőlök tudhatjuk meg, hogy mi a keresztyénség." Ez is egy oly állítás, melynek igazságát kevesen mernék tagadni ; és még is sokan elég következetlenek kárhoztatni az ujabb kritikai műveleteket és
ezen műveletek nagy mesterét — Baurt. Hadd idézzem
a nálunk igen nagy tekintélyben álló Hagenbachnak egy
ide vonatkozó talpraesett nyilatkozatát. „A bibliát —
mondja Hagenbaeh — a kritikusok kezei közt egy oly
öltönyhöz hasonlították, mely utoljára oly nyomorúságosan meg rövidíttetik, hogy a meztelen részeket is alig
fedi be. De mi azt mondjuk, hogy az öltöny megmarad
épen, s az se nem árt, se nem használ az ő melegségének, ha bebizonyittatik előttem, hogy a posztó egy másik
takácstól, való, nem pedig attól, kitől én eddig hivém."
Valóban így igaz! A bibliai iratok szabályozó tekintélye
nem hitelességektől, hanem tartalmuk igazságától függ.
A mely irat nem Krietust tanítja — mondja Luther —
az nem apostoli, ha mindjárt Péter vagy Pál irta
is azt
Helyes uton jár Lang a h a g y o m á n y fogalma
meghatározásánál is. O a hagyományt, a mennyiben az
élő és folytonosan fejlődő ker. szellemmel öszhangzásban
áll, jogosultnak és szükségesnek tartja. Ott, hol az ily
értelemben felfogott hagyomány nincs meg, a sz. írás
holt betűvé válik, melynek szükségképeni következménye
a megkövesült orthodoxismus és indifferentismus.
E rövid és felületes vázlatból is láthatják tisztelt
olvasóink, hogy mily egészséges, józan nézeteket vall
Lang a dogmatika fogalmát, feladatát s annak a sz.
Íráshoz való viszonyát illetőleg. Nem hiszem , hogy
akadna a magyar prot. egyházbau oly elfogulatlan theologus, ki — ha ugyan magát egy bizonyos irányhoz máile nem kötötte — ezen nézeteket, egyenként elébe terjesztve, el ne fogadná. Nem is lehet azok ellen megállható
ellenvetést tenni. A theol. tudományoknak az utóbbi 3 évtized alatt való fejlődéséből szükségkép következnek
azok.
Emiitettük már, hogy Lang a tulaj donképi dogmatikát 3 főrészre osztotta; melyek közül az elsőben a ker.
elv alapjáról és lényegéről értekezik. Első sorban is azt
igyekezik bebizonyítani, hogy ezen ker. elv lényegesen
v a l l á s o s ; hogy a keresztyénség a vallás igaz eszméjét magában bírja; s hogy a keresztyénségnek azon nyilatkozási formája a helyes és igaz, mely a ker. elvet,

mint vallásost, legtisztábban kifejezi és megvalósítja. Erre
vonatkozó fejtegetéseiben azon következtetésre jut, hogy
a modern protestantismus is a keresztyénség egyik fejlődési alakjának bizonyul. A 2-ik fejezetben a k e r . e l v
e l m é l e t i e l ő f e l t é t e l e i r ő l szólván, hosszasan
értekezik az Isten fogalomról s az Isten és a világ közötti
helyes viszonyról.
Nagyon messzire vinne, ha ezen fejtegetések részletes ismertetésébe fognánk, s nem is tartjuk szükségesnek. Csak olvasóink figyelmét kívánjuk felhívni ezen
pontra, már csak azért is, mert épen az itt kifejtett nézeteiért volt Lang a legtöbb megtámadásnak kitéve ; s
alkalmasint a debreceni prot. lap is ezekre célzott, midőn
Lángot tudományos ebionitának keresztelte el; — ha
ugyan egyáltalában valamire célzott. Nem is akarunk
ezen nézetek mellett lándzsát tömi, mert a^,on meggyőződésben vagyunk, hogy az igaz vallásosság nem függ
attól, hogy vájjon a deismust vagy theismust tartjuk-e
igaznak s a ker. vallás szellemével megegyezőnek; de
az ellen határozottan tiltakozunk, ha valaki Lángot a
durva pantheisták kompániájába akarja keverni. Az az
ember, ki az Isten-fogalomra vonatkozólag ugy nyilatkozik, hogy Istennek a világtól való különbségét kifejezzük Isten szellemiségének fogalma által, Istennek
a világban létezését Isten
mindenütt jelen valóságának fogalma által, ugy hogy
Isten teljes fogalmát így határozhatjuk meg: ő mindenütt jelenvaló szellem : — semmikép sem állitható egy sorba amaz
emberekkel. A Lang által hirdetett Isten-fogalom nincs
ellentétben a ker. vallás szellemével. E pontra vonatkozólag még csak annyit kívánunk megjegyezni, hogy Lang
— igen természetesen — a csuda lehetőségét kétségbe
vonja. „A tudomány — mondja a 67. lapon — nem ismer csudát s a keresztyénségnek sem áll érdekében,
hogy valamely világi jelenségben csudát lásson ; neki elég
tudni azt, hogy a mit a természetes összefüggés létesit,
mind azt Isten létesiti. Azon korban, midőn a csuda-hit
még naiv volt, s épen azért az emberekben még nem
volt meg az a viszketeg, hogy a félelmes tudomány
bosszújára a csudával kérkedjenek : a valódi kegyes emberek igen csekély becset tulajdonítottak neki. Jézus
kortársainak csudavágyát vissza utasitotta. Pál a zsidókkal szemben, a kik jeleket várnak, a megfeszítettre,
mint predikálásának egyetlen tartalmára hivatkozott . . .
Luthertől nem kevés olyan nyilatkozatot ismerünk, melyben az ő egészséges esze ezen kérdésben is egyházi
hite fölé emelkedett. Azon tényt, hogy a természetben
minden nő és zöldül és a növények, állatok és emberek
fenntartatnak, nagyobb csudának nyilvánitja , mint a
kenyér megszaporitását. A látható csudákat, melyeket a
történelem elbeszél, gyermekjátéknak tartja, összehasonlítva azon nagyszerű csudával, melyet Krisztus naponként végbevisz a keresztyénségben, hogy t. i az evang.
fennmarad és az embereket javítja ; ez az igazi ördögűzés, kígyó bűvölés, nyelveken szólás. A látható csudák
— mondja Pálra hivatkozva — az éretlen

és hitetlen

állit fel Lang az örök élet fogalmáról, a lélek-halhatömeg számára való jelek, melynek elibe tartják a csutatlanságáról és Isten országáról:
nem fejtegetjük.
dát, mint a gyermeknek az almát és körtét; de nekünk,
Ha az olvasó e paragraphusokat figyelemmel átolvassa,
kik az evangéliumban hiszünk, mi közünk többé a csukétségen kivül meg fog győződni arról, hogy nincsenek
dákhoz?"
azokban oly veszélyes elvek, mint a milyeneknek hitte
Nem akarunk vissza élni olvasóink türelmével; ha
ellenfeleink jajveszéklése után; és általában e munka,
mesteri tollal rendelkeznénk s a legrészletesebb kivonatát
nem hogy kárára válnék a vallásnak, sőt nagyon is aladnók is ama fejtegetéseknek: mégsem lennénk képesek
kalmas
a meglazult vallásos élet élénkítésére s a tiszta
hiven visszatükrözni azokat. Csak utaljuk olvasóinkat
vallásnak a jobb és bal oldalról jöhető támadásokkal
az egyes paragraphusokra, különösen: a szellemi ember
szemben megvédésére. Találni fog az olvasó sok oly
kifejlődése, az erkölcsi folyamat, az újjászületés, a megeszmét benne, melyet sikerrel alkalmazhat egyházi taníigazulás, a megszentelés stb. ciműekre, mint a melyek
tásaiban
és a közéletben.
valódi remekek e nemben s egészséges eszmékben való
gazdagság és a szónoki emelkedettség folytán — mely
Ismételjük, hogy a theol. könyvtár nagyon szeren
az egész könyven elömlik — kevés változtatással még
esés választást tett, midőn ezen munka kiadását elhatározta.
prédikációk gyanánt is használhatók.
Feltalálják ebben olvasóink az utóbbi évtizedek kritikai
és történelmi buvárlatainak eredményeit, összefoglalva
A m á s o d i k f ő r é s z b e n az egyházról, mint a
találják azon nézeteket, melyeket a modern theologia a
ker. elv megvalósulásának történeti közegéről szól. „Az
vallásra és a vallás tudományra vonatkozólag felállított,
egyház alatt értjük az embereknek, kik ugyan azon vals hű képet alkothatnak e munkából azon férfi személyisélási életalapon állanak, a vallásos élet ápolása és fejleszgéről, gondolkozásmódjáról, ki—nagyon helyesen jegyzi
tése céljából szervezett társulatát. Egyházi működéseknek
meg a fordító — a positiv vallásos hit alapján áll s kinek
nevezzük a politikai, művészeti, tudományos, erkölcsi
ugy a tudományos, mint a gyakorlati egyházi élet terén
működésektől megkülönböztetve, mindazokat, melyeknek
ily szellemben kitejtett munkássága eredménydús volt.
kizárólag az a rendeltetése, hogy a vallást ápolják. Isten
Lang személyisége a modern theologiának megtestesülése,
eszméjét az egyesben mint közönségben élénkké tegyék
melynek fő elve a s z a b a d s z e m é l y e s h i t . Megesvagy fenntartsák, az egyéni öntudatot Isten jelenlétével
hetik, hogy az olvasó Langnak egyik nézetét nem fogadja
betöltsék. Ebben már ki van mondva, hogy az egyház
el, a másiknak helyessége ellen kételyeket támaszt, sőt
csak a vallás eszköze és semmi tekintetben sem vallási
egész részeket hibásoknak fog találni, a mint hogy mi
öncél." Igy határozza meg Lang az egyház fogalmát.
is tehetnénk kifogást okoskodása ellen itt és ott. De
Egyházi irodalmunk terén, ha valamire, úgy az
teljes mértékben osztjuk Langnak az előszóban kifejezett
egyház fogalmára vonatkozólag tapasztalhattuk a legnanézetét, hogy s e n k i s e m u g o r h a t j a á t a s a j á t
gyobb zavart az utóbbi időben. Sokszor hallották olvasóá r n y é k á t ; . . . a mi ezen könyvben hamis, s a tiszta
ink, főleg Dr. Heiszler úrtól, hogy mindazok, kik az egyés egészséges ker. igazsággal ellenkezik, azt a szellem,
ház hitcikkelyeit nem hiszik s nem azok szerint tanitanak,
a mely minden igazságra elvezérel, kifogja javitni.
legyenek következetesek s menjenek ki az egyházból,
mert az egyház nem tűrheti meg kebelében az olyanoMég csak egy kérésünk van hozzád tisztelt olvasó :
kat, a kik élete ellen törnek. Nagyon kenetteljes beszéne fogadd készpénz gyanánt az ellenfél gyanusitásait s
dek ezek tisztelt olvasó, de igen érzik rajtok a hierarindokalatlan vádjait, hanem figyelemmel, előítélet nélkül
chikus bűz. Mindenesetre kivánatos lett volna, hogy azon
való érdeklődéssel olvasd végig e könyvet és azután itélj
jó urak először is meghatározzák, hogy mi az egyház,
felőle. Én meg vagyok győződve, hogy nem fogod bothogy vájjon az egyház egy üzleti célból alakult társulatránkozással letenni; legfölebb boszankodni fogsz azon
hoz hasonló intézmény-e vagy pedig csak eszköz, mely
alaptalan vádak miatt, melyeket itt és ott Lang ellen
egy magasabb, szentebb cél elérésére szolgál. Lang szefelhoztak. Ugy legyen !
rint az egyház nem vallási öncél, hanem azon organis— e—e—
mus, mely által a keresztyének a ker. elvet megalapítani igyekeznek ; tehát a ker. elv megvalósításának
történeti közege a világban. Ha ez áll — a mint hogy
állnia kell — úgy a ker. elv érdekében folytatott munB E L F Ü L D.
kásság s i k e r e s nem a hitcikkelyekkel való megegyezés a fődolog ; következőleg minden olyan törekvés, melynek az a célja, hogy a ker. elvet megalapítsa és terjessze,
Az unitáriusok nevezetes egyház ünnepélye
nagyon is beillik az egyház körébe, ha nem egyezik is
Kolozsvárt.
meg minden pontban a 16. századbeli egyház tanté(Folytatás.)
teleivel.
A fennebbi kir. megerősítő oklevél felolvastatása
Végre a 3-ik főrészben a k e r . e l v c é l j á t fejután a kir. biztos a következő meleg hazafias beszédet
tegeti szerzőnk, a melyet a dogmatikusok többnyire eschatotartotta :
iogia néven szoktak tárgyalni. Hogy milyen nézetet

közel mult is, midőn a püspöki székben egy közbecsülésben
„Főtisztelendő püspök úr ! Méltóságos és főtiszteálló honfit láttunk, ki tudományos műveltsége, humánus
lendő e. k. tanács! Nekem jutott a szerencse ez ünneérzelme által — dacára ama szerény helyzetnek, melyet
pélyes alkalommal egy oly megbízást teljesíteni, melylyel
egyházunk korlátolt jövedelme nyújthatott — fényt tu— az eddigi szokás szerint — nem csak tekintettel fődott árasztani a püspöki székről és tiszteltté tette állását.
ispáni állásomra, hanem mint egyházunk egyik főgondNem ennek volt-e jele az a részvét, mely a hazafias érnoka tiszteltettem meg.
zelmű püspök Kriza János végtiszteletén nyilvánult, kinek
Örömmel ragadom meg tehát az alkalmat, nem
ravatalánál megjelent e városnak színe java.
csak azért, hogy egy legmagasabb rendeletnek foganatosítását eszközöljem, hanem azért is, mert ez egyházunk
E kitűnő férfiúnak elhunytával megürülvén a püsérdekében történik, melynek érdeke az én érdekemmel
pöki hivatal, mult év augustusa havában az unitárismus
azonos.
egyik ős fészkében, Árkoson tartott zsinat alkalmával
Az erdélyi unitárius egyház sok viszontagságok között
emeltetett a püspöki székbe tisztelendő Ferenc Józseí
föntartotta magát, dacára annak, hogy keletkezése után
hittanár és helybeli első lelkész úr, ki egyházunk törnéhány évtizeddel számban és hatalomban apadott.
vényes szokása szerint megválasztatása után esküjét
azonnal letévén, hivatalosködását megkezdette.
Koszorús költőnk ezen mondata: „megfogyva bár,
De a törvény kivánalmának csak akkor van elég
de törve nem, él nemzet e hazán", alkalmazható nem
téve, ha az előadott módon megválasztott püspök hivacsak a nemzetre, de egyházunkra is, melynek jellege
talában fejedelmi megerősítést nyer, melynek alapja az
kiválóan magyar.
Appr. Const. I. része I. címe 9-dik árticulusában van
Azon mély meggyőződés, mely megvilágitá az ülletéve. A fejedelmi megerősítéssel egyúttal a hűségi eskü
dözés sötét ösvényét, és kijelölte azt az irányt, melyet
letétele is kapcsolatos.
követni kell, erősítette a küzdőket, és a szebb napok
Ha visszatekintünk a legközelebbi püspök-választás
bekövetkeztével az egyetértés összetartá a kis sereget,
idejére, örömmel constatálhatjuk, hogy az alkotmányos
mely a küzdelemben kitartó, a béke idején munkás
szabadság védszárnya alatt vallásunk jogainak szabad
vala.
gyakorlata e tekintetben sem ütközött akadályokba, sőt
Egy testület, avagy szövetség nem állhat fenn, nem
az a legnagyobb készséggel vétetett figyelembe ugy kierősbülhet, ha annak tagjai nem működnek egy akaratrályunk ő felsége, valamint alkotmányos kormányunk
tal a kitűzött célra. A széthúzás elforgácsolja az erőket,
által is.
a tájékozatlanság hínárba vezet. Tehát kell ismerni
És ez alkalommal méltókép felújul kebleinkben az
a tért, mely a működésnek színhelye, a helyzetet, mely
a tántoríthatatlan hűségérzet, melylyel az unitárius egymozgását körvonalozza.
ház törvényes fejedelméhez mindig viseltetett.
E tekintetben megnyugvással lehet a múltra teÉs ez érz6s annál kedvesebb, mert kifejezése a
kinteni.
E bérces haza, melynek ormain az unitárius vallás trón és nemzet közötti egyetértésnek, melyben rejlik szeretett hazánk jövőjének biztonsága.
igéi századokkal ezelőtt hirdettettek, melynek fiai a valA felolvasott okmányok alapján O cs. és apóst,
lási türelem tekintetében az elsők közé méltóan soroltatkir. felsége méltóztatott főtiszt. Ferenc József püspök úr
nak, fogadá be keblébe az unitárius egyházat és annak
megválasztatását legkegyelmesebben helybenhagyni és a
elveit táplálá az alkotmányos szabadság éltető sugarával,
m. kir. vallás és közoktatásügyi minister úr ő nmlgát
mely nélkül sem vallási, sem politikai szabadelvű megfelhatalmazni, hogy O felsége legmagasabb nevében, a
győződés nem tenyészhet.
régi törvényes szokás szerint, leteendő hűségi eskü bevéSzűk vala a kör, melyben mozgott és élt, mert
telére engemet megbízzon. Felkérem tehát a főtiszt, püsalig terjedett a királyhágón túl, és csak az ujabb időben
pök urat a megküldött eskü-szöveg szerinti hűségi eskü
lett ez egyházközönség Albion földén és az Óceánon túl
letételére."
élő hitrokona nk által felfedezve és falkarolva.
A leküldött eskü szövege, melynek szavaival,
A királyhágót másod izben akkor lépte át, midőn
a nemzet évszázados forró óhaja teljesült, midőn a két ! Derzsi József h. jegyző olvasása után, a püspök a hűségi esküt letette, a következő:
hazát, melyet a viszály elválasztott, az egyetértés egye„En F e r e n c J ó z s e f a magyar korona orszásite, és lett azon két testből egy test, melynek azelőtt is
gaiban levő unitárius hitvallást követők egyházközönsécsak egy szive volt.
gének törvényesen megválasztott, és 0 császári és apóst,
Az a szerény munkásság, az az áldozatkészség,
királyi Felségének folyó évi november hó 11-én kelt
mely lehetővé tette egyházunk fentartását, a figyelmet
legfelsőbb elhatározásával legkegyelmesebben megerősitett
mind inkább magára vonta, és ez fokozódott az által is,
superintendense, esküszöm a mindentudó szent I s t e n
hogy ennek fiai a korszellemmel mindig lépést tartani
előtt, O császári és apostoli királyi f e l s é g é n e k
igyekeztek.
I. F e r e n c J ó z s e f n e k , törvényes uramnak és koroNem csekély érdeme volt ebben a többek között
nás királyomnak, valamint az O legfelségesebb házából
amaz egyéneknek, kik a püspöki székeket koronként
és véréből származó törvényes utódainak törhetetlen hűelfoglalták. Igazolja ezt egyházi történelmünk, igen
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séget és engedelmességet. Esküszöm továbbá, hogy a
törvényeket és az állami rend törvényes intézményeit
megtartom, és semmi oly közösséget vagy összeköttetést,
sem a hazában benn, sem azon kivül fenn nem tartok, *
a mi közbátorságra veszélyes lehetne, sőt inkább az államot netalán fenyegető veszélyek elhárítására semmit el
nem mulasztandok. Isten engem úgy segéljen Amen ! '
A püspök a letett eskü visszaküldendő szövegét az
ülés színén sajátkezüleg aláírván, a közönség őt zajos
éljennel, a kir. biztos pedig már megerősített hivatalában
a következő meleg szavakkal üdvözölte :
„Fogadja a főt. püspök úr, mint már 0 császári és
apostoli királyi felsége koronás királyunk hűségére és
hazánk törvényeire megesküdött unitárius püspök, tőlem,
mint kormányunk megbízottjától, annak üdvözletét, melyhez én ama'forró óhajtással járulok: adja a gondviselés,
hogy főtisztelendőséged a királynak, a hazának, az egyháznak sokáig szolgálhasson; adja a gondviselés, hogy
terhes hivatalos kötelességét a közvárakozásnak megfelelőleg teljesíthesse, melynek teljesülése iránt reményem
szilárd, és erős ama meggyőződésem, hogy ez ünnepélyes
alkalomra mind főtisztelendőséged, mind én főgondnok
társammal és kedves hitrokanainkkal megelégedéssel fogunk vissza emlékezhetni."

K LTi.ÖNFÉLÉK.
* Gyászhír. E m e r i c z y L a j o s a pozsonyi ág.
hitv. evang. Lyceum egyik nagy érdemű s buzgó tanára
f. hó 19-én 54 éves korában meghalt. Temetése 21-ikén
d. u. 3 órakor ment végbe nagy számú közönség őszinte
részvéte mellett. Özvegyet s öt árvát hagyott hátra.
Béke lengjen porai felett! *)
*

Lelkésznyugalmazás

s választás.

A szatmári

reformált egyházmegye nyugalmazott tanácsbirája, a szelid lelkű öreg népvezér tisztelendő K o v á c s M ó z e s ,
a ki a csekei helvét hitvallású egyház hiveit az 1820-dik
év óta s igy több mint fél századon át vezérelte az ev.
tiszta tudomány forrásához, érezvén testi és lelki erejének
hanyatlását: a lelkészi hivatalról folyó évi január 28-kán
nyugalomba vonult, és a bizalmat, melylyel őt hivei ez
előtt 56 évvel ajándékoztak meg, ü< nepélyesen vísszabocsátá; s helyébe a csekeiek e hó 11-kén a már hét
év óta köztük közkedvességben szolgáló jeles ifjú segédlelkész G ö n c z y K á l m á n t választották meg rendes
lelkipásztorul. Áldás és szerencse kisérje az itju lelkész
működését!"

A kir. biztosnak zajosan megéljenzett üdvözlete
után főt. püspök úr következő beszédet mondott.
S D.

• A sárospataki jogakadémiáiak Miskolcra való
áthelyezése ügyében megindított mozgalom, mint bennünket több felől tudósítanak, a legélénkebb viszhangra
(Vége következik.)
talál az illetékes körökben. A rendkívüli horderejű mozgalom egy olyan kérdés megoldását célozza, mely nem uj
ugyan, mert — ha jól emlékszünk -— már Szemere Bertalan fölvetette azt a negyvenes években de a melynek
IRODALOM.
helyes és a kor követelményei szerint való megoldásától
egy elsőrendű közművelődési intézetnek jövője függ. S
Földrajzi előismeretek összekötve rövid „Szülőföld"
minthogy minden ilyen kérdés megvitatása és megérlelése
ismével és átalános földrajzzal. Irta K ő r ő s y A n t a l .
első sorban a sajtó föladata: mi örömmel nyitjuk meg e
Második bővitett kiadás Debrecen ifj. Csáthy Károly.
célra hasábjainkat Lapunk közelebbi számában már köz1877. Ára kötve 40 kr. — Elemi iskolák számára irt
leni fogunk Kun Pál úr tollából egy cikket, mely tárkézikönyv, melyben szerző, a Ballagi Aladár által lapunk
gyilagosságánál és meggyőző argumentumainál fogva az
múlt évi folyamában e mű elaő kiadásáról megjegyzett
ügy megérleléséhez bizonyára hathatósan hozzá fog jáhiányokat pontosan kijavította. Ez, valamint a bővítés
rulni. Egyébiránt a mi nézetünk szerint az, hogy a jogjavára válik a mű teljességének. Kár, hogy mindjárt a
akadémiának inkább van-e helye Patakon, mint Miskolcímlapon ez az értelmetlen, hibásan kifejezett mondatocska
con : tulajdonképen vitatás alá sem jöhet. A kérdés csak
áll: „a honiterület megyerendezés figyelembe vételével." az, miképen lehetne az áthelyezést gyakorlatilag megvaEgyébként ajánlhatjuk.
lósítani '? S hiszszük, hogy a tekintetben a tiszántúli egyT á b o r s z k y é s P a r s c h n á l megjelentek a
házkerület bölcsessége meg fogja találni a módokat és
következő zeneművek : M é r t é g e m a g á n y o s k ö n y
szükséges eszközöket, annyival is inkább, mert, mint
c s é p , dal Koch Józseftől. Ara 50 kr. N e m ü t i k a
tudjuk, a közvetlenül érdekelt Miskolc városinak áldoj o g á s z t a g y o n , csárdás zongorára Tisza Aladártól.
zatkészsége által az áthelyehezést hátráltató legfőbb
Ára 60 kr. E r e d e t i d a l o k , szerzé Szabó József,
nehézségek el lesznek hárítva. Az emiitettük cikk talprazongora kísérettel ellátta Erkel Gyula. Ara l frt. K a t esett észrevételeinek, különösen azoknak, melyek az átz e r i n d u l ó , Rorbacher Károlytól. Ára 60 kr. K a mhelyezés gyakorlati oldalára vonatkoznak, nagyon jó
m e i e r p o l k a Rozenzweig Vilmostól. Ára 50 kr. hasznát veendik azok, akik a közel jövőben az ügy keN é g y m a g y a r s z n t e, válogatott magyar eredeti
resztülvitelére lesznek hivatva, s ennélfogva ismételve
dalok, népdalok és táncokból zongorára átdolgozta Gobbi
felhívjuk arra előre is az érdeklettek figyelmét.
Henrik. 1 tüzet, négykézre. Ára 1 frt.
*) Bővebb nekrológját kérjük.

Szerk.

Néhány szó társadalmi életünkről nemzetgazdasági szem* Nt. Görömbei Péter úr egy tollhibájának kijavípontból.
Felolvasó : Mészöly Gáspár. 2) Sophokles drátása. A „P. E. I. L." folyó évi 7. számában nt. Görömbei
mai jellemei. Felolvasó: Dóczi Imre. — 4-ik estély feP. úr két népiskolai könyvismertetését fejezvén be, végül
bruár 4-én. 1) Lelki állapotaink ismertető jeleiről. Felalólirtat is „a pataki irodalmi kör vallástudományi szakolvasó : Öreg János. 2) A villámlás- és menydörgésről.
osztálya tagjai" közé sorolja. E közlésből ugy látszik,
Kísérletekkel
előadja : Szűts Ferenc.— 5-ik estély február
hogy cikkíró a névsort nem hiteles adatok alapján állí11-én 1) Szülőinkről öröklött tulajdonságaink. Felolvasó:
totta össze; mert alólirott a nevezett irodalmi körnek,
!
Losonczy László. 2) Házassági szokások a rómaiaknál.
és igy egyik vagy másik szakosztályának, legalább tudFelolvasó : Vass Sámuel. A felolvasások a főiskola nagytával, nem tagja, s ennél fogva a nevezett munkákra
termében tartattak s mindenkor 3 órakor kezdődtek.
befolyást sem gyakorolhatott. Nagy tévedés tehát a koszorút annak is rá tenni fejére, ki azt nem kereste és
* A „ReligiÓ" egyik közelebbi száma mutatványt
meg sem érdemelte. Fiat justitia ! W A R G A L A J O S theolohoz az „Ev. lap " folyó évi számának kenetes cikkéből,
giai tanár.
nem abból a célból ugyan, melyből mi szoktunk néha
* KÍSS Áron szathmári reform, esperes úr „előfizetési
azon lapból idézni, hogy t. i. az abban rejlő protestánsfelhivást" bocsátott ki a Szathmár megyében tartott négy
ellenes szellemet felmutassuk és megróvjuk, sőt a „Rel."
első prot. zsinat, jelesen az erdődi (1545), óvári (1554)
őszintén bevallja, mint ez önként is értetik, „hogy a debismét erdődi (1555) és csengeri (1570) zsinatok végzésereceni lap ortliodoxiája melegebb részvétével találkozik",
inek hű magyar fordítására. Ezen zsinati végzéseket
hanem hozza azon mutatványt azért, hogy megtehesse
nagy részben homály fedte ; közönség elé csak kettejök
reá s illetőleg az egész protestantismusra saját szempontjutott a Tóth Fer. túl a tiszai helv. h. püspökök élete jából reflexióit. Eléggé érdekes mind a mutatvány, mind
c. műve toldalékában, latin szövegben ; a harmadik egész
a reflexió, s hogy olvasóink is tájékozva legyenek időnterjedelmében még nem volt kinyomatva soha ; a negyedik
kint debreceni laptársunk szelleméről, azok számára, kik
sem a hazában az 1579 dik év óta. A ki ez érdekes
azon lapnak nem olvasói, ide igtatjuk a „Rel." által kizsinati végzéseket, mondja a t. forditó, a melyeket törtészemelt töredéket Heisler úr cikkéből, mely is így hangnelmi bevezetéssel is elláttam, s a melyek kinyomatva
zik : „Nem külső ellenség — ugy mond Heisler — hanem
4—5 íyre fognak terjedni, megszerezni óhajtja, azokat
a ház lakói ássák alá a háznak köveit. A kik megestőlem Porcsalmáról a helybeli posta utján 50 kr. előfizeküdtek annak védelmére, azok végzik az aláaknázás hittési dij beküldése mellett, megrendelheti. A megrendelt
szegő munkáját. Erkölcsiségről beszélnek és esküdött
példányokat bérmentve fogom szétküldeni. Megemlítem
kö!elmeket tipornak. A kinek n e m szolgálnak, a kit
egyúttal azt is, hogy az általam fordított s 1875-ben
megrónak, annak kenyerét enni nem tartják a becsület
kiadott Gelei Katona-féle Egyházi Kanonok-ból (függeléérzelmét fellázító dolognak. Dicsőséget hajhásznak oly
kül az 1646-ban tartott szatmárnémeti nemzeti zsinat
dolgokkal, melyeknek soha sem lehet más nevök, mint
végzéseivel,) néhány példány 80 krjával még nálam szinlegkedvezőbb esetben „bűnös könyelműség", van még
tén kapható, s az előfizetéseket együttesen ezekre is
más neve is : á r u l á s . Strausz Jézus ssületésének törelfogadom. Az előfizetési pénzeket f. é. április hó utolsó
ténetét ugyan a mythosz közé sorolta, de volt „annyi
napjáig kérem hozzám eljuttatni.
jelleme és bec^iletérzése, hogy nyíltan kimondá : hogy ő
n e m k e r e s z t é n y . " Ma azon emberek, kik elég
* Népszerű felolvasások. Örömmel tapasztaljuk az
bátrak Strausznak nyomaiba lépni, nem dicsekedhetnek
ujabb időkben, hogy tanintézeteink műveltségterjesztő
azon bátorsággal, hogy a Titánt végig kisérték . . . .
hatásukat a tanodák falain kivül is, a nagy közönséggel
szájokban harsog az ostrom harsonája, de kezök kinyul
is kezdik éreztetni. K e c s k e m é t e n már évekkel ez
azon időben a kenyér után, melyet az arcul ütött anya
előtt alakult a külömbféle tanodák tanáraiból és a teraz egyház ád nekik. Nem iszonyodnak még az ily kemészettudományokkal foglalkozó más szakférfiakból egy
nyértől sem, annyira haladtak az erkölcsi érzelemben!
kis természettani társulat, mely időnként nagyobb közönHa nyilatkozatainkkal szakítunk „de facto" valamely egység előtt népszerű természettani felolvasásokat tart. A
ház alaptanaival, akkor „de iure" nincs vele semmi közünk,
n . - k ö r ő s i reform, tanintézetek tanárai pedig a jelen
az egyház köteles felmondani az egységet azokkal, a kik
év elején, a gymnásium csillagászati szertára javára öt
azt már maguk „de fakto" megszüntették . . . Idáig
estélyt rendeztek igen mérsékelt belépti dijak mellett, s
fájdalom ! csak egy főpásztori szónak tiltakozása hallatigen érdekes programmal. Jelesen a következő felolvaszott, s a z i s h a h o t á v a l f o g a d t a t o t t . A többi
sások voltak: 1-ső estély 1877. január 14-én. 1) Az
1848 — 49. szabadságharc történetéből ; belügyünk és fopásztorok hallották ezt, de hallgattak, s szemeik előtt
sorakoztak az ellenhatás emberei, e kényelmes hallgatás
külügyi viszonyaink Komárom fölmentésétől Buda ostromiatt neki bátorodva . . . ne higyje senki, hogy a hívek
máig. Felolvasó : Sánta Béla. 2) A természetnépek vallásáról. Felolvasó : Mikler Sámuel — 2-ik estély január , nem érzik elhagyatottságukat. Aggódva néznek, arc pirulva mindenfelé, hogy nincsen e többé mainap egy hang
21-én. 1) Az 1848—49. szabadságharc története. (Folytatólag.) Felolvasó : Sánta Béla. 2) A telegrafokról. Felol- j sem azon igazakért, melyekért apáik . . . vért vagyont
vasó : Bónis Károly. — o-ik estély január 28 án, 1) I feláldoztak ? a

Erre azután a „Rel." a következő megjegyzést
Mellékesen megjegyezzük, hogy t. debreceni ellenteszi : „Elismerjük, hogy ez szomorú egy helyzet, de
fele nk sokszor sürgetnek bennünket az egyházból való
nem látnák-e be Debrecenben, hogy e bajon a proteskilépésre. A1 kinek nem szolgálunk — mondják — annak
tantismusnak nincsen hatalma segiteni ? A protestantizmus
ne együk kenyerét s Heiszler úr többször felhozta máia tekintélyt elvetve, evvel elvetette az eszközt is, mellyel
Luthert is például, hogy lám ő, midőn nézetei ellentétbe
megakadályozhatná az ismeretes „fejlődést". A superin- jöttek a kath, egyházéival, becsületbeli kötelességének
tendensnek épen oly kevés joga és hatalma van ezt
ismerte a kathol. egyházat elhagyni. Engedelmet kérünk,
megakadályozni, mint a legutolsó hivőnek. A protestande mi úgy tudjuk, hogy Luther soha sem lépett ki a
tismus elve „a szabad vizsgálódás" tiltakozik a debreceni
kathol. egyházból, hanem őt abból kidobták. 1517. oct.
rendszabály ellen, és mi nagyon természetesnek találjuk
31-ikétől 1520 dec. 10-ig ő még mindig a kath. egyház
protestáns szempontból, ha „hahotával fogadják" a sukenyerét ette, pedig már ekkor azt nem valami híven
perintendens bármily korlátozó rendszerét a hit dolgában.
szolgálta. Ha azután ekkor kiakolbolitották, hát persze
Igaz, hogy ez feloszláshoz vezet, de ebben is csak a prokívül maradt a kath. egyházon. Ugyancsak Zwingliről
testáns „szabadság" nyilatkozik. Mi nem is hiszszük, is én azt tanultam, hogy éveken keresztül hirdette már
hogy a debreceni felszólalás a liberális protestantismusnak
a reformátiót, a mikor még mindig kath. papi fizetését
csak egy szalmaszálat is képes lenne útjába görditeni és sőt még a pápai évdijt is élvezte.
fejlődését megakadályozni. Ez már a protestantismus bűnDe még többet mondok. Jézus bár az ó testamenhődése. E panaszos nyilatkozat ujabb bizonyitéka annak, tomi törvénynek a réginél egészen más értelmezést adott;
hogy a kath. hivőnek sokkal jobb az i n f a l l i b i l i s jogaibár a legélesebben kikelt a zsidóság uralkodó vallásos iránya
kormányzása alatt élni, mint a protes. embernek a „szabad
ellen : azért mind végig megmaradt a zsidó vallásközség
vizsgálódás" mellett. Hiába nincsen más mód a protestáns
kebelében ; tanítványai s az első keresztyének a jerusáemberre nézve, mint vagy tűrni, miként oszlatja fel a
lemi templomban tartották istenitiszteletüket, s csak miliberalismus egyházát, és pedig kinok közt tűrni, mert
után István vértanú innen kihurcoltatván, megköveztetett,
legjobb szándéka mellett sem segíthet rajta, vagy ha kí- alakultak külön egyházzá.
naiból menekülni akar, k a t k o l i k u s s á l e n n i e , haEzekből értsék meg t. ellenfeleiak, hogy mi Jézunem ugye, durum est contra stimulum calcitrare, vagyis sunk és reformátoraink példáját követve teljességgel nem
nebéz az előítéletet letenni
j szándékozunk egyházunkból kilépni, hanem igen is szánNos, mit szólnak t. olvasóink és ellenfeleink a „Rel."
dékozunk abban Krisztus lelkét minél inkább feleleveníezen megjegyzéséhez ? Nincs igaza ? Mi azt hiszszük tel- teni, mit sem törődve azzal, hogy egy némely Írástudók
jesen. Vagy érvényben kell maradni a szabad vizsgálódás és farizeusok, törpe és nem törpe Kajefások mit tanáelvének, és akkor csak „hahotával" lehet s kell felelni
csolnak.
az „Ev. lap" fentebb idézett és ehhez hasonló több más
* (Beküldetett.) Kérdés, válasz k é r é s nélkül. Az „Ev.
cikkére; vagy útját kell állani minden hitbeli eltérésnek, prot. Lap" „csudákról" írott cikkeit olvasva, dr. Heiszler úr
és az egyszer megállapított dogmák érvényét minden áron
cikke után legközelebb V e r i t á s hitvédő s hithű „szafentartani, és akkor elfogadni a „Rel." tanácsát; vagyis vazatára" találtunk. Hogy tollat fogtunk annak oka épen nem
belátnunk azt, hogy apáink Luther és Kálvin vezetése
az, mintha a fentirott dolgokban Veritas hithűségét megmellett rosszul kezdték a kabátot begombolni, és így
róni s őt vis>zatériteni szándékoznánk ; hanem azon egyDeák F. szerint nincs más mit tenni, mint azt egészen
szerű — egész naivsággal feltett kérdés : valyon tagja-é
kigombolni, és újra kezdeni a gombolást. Intézkedni úgy, j m é g Veritás a magyarországi prot. „Reform egyletnek" V
hogy legyen szigorú hitegység, az az alávetni magunkat I melynek névlajstromába a legeslegelől jelentkezett 137
az infallibilis jogarnak.Mi legalább abban a nézetben vaegyén neve közt (lásd „Egyházi Reform" 1871. 1. sz.)
gyunk, hogy a ,Rel/ okoskodása egészen nyomon jár. Mind- az övé is ottan áll. Vagy talán az 1871-ben „ n a g y
össze is azon egy megjegyzésünk van, hogy az általa úgy- s z é l l e l v e t e t t e g y l e t e z é s " , melynek Veritás is
nevezett feloszlás, dissolutio, valami borzasztó lehet a „Reli- öntudatos (?) és szilárd (!) meggyőződés- és elhatározással
gió"-ra valamint minden katholikusra nézve ; de mi protényezője, vagy legalább is nevével előmozdítója lett letestánsok a vallásos nézetekben való megoszlástól nem
gyen ; ma — mikor a szabolcsi határozatot „a m o d e'rirtódzunk, sőt annak bekövetkezhetését, és minél gyakn i s t á k s z e n t e r e k l y é j é n e k és e m l é k k ö v é rabban való bekövetkezését igen nagy előnyünknek és az
n e k " hiszi Veritás, szabad legyen tőle megkérdeznünk,
emberiség haladása legfőbb emeltyűjének tekintjük. Már
hogy a megujjult színvallást a . . t e m p ó r a m u t a n t u r
minálunk ez így szokás. Luther, Melanchton, Karlstadt,
e t n o s m u t a m u r i n i 11 i s" féle e l v (!) alapján
Zwingli, Kálvin, Socin, Schwenkfeld és sok mások meg
tetle é, vagy pedig a „ s a p i e n t i s e s t c o n s i l i u m
kezdték a dissolutiot divatba hozni, és azóta folyvást, a
m u t a r e i n m e l i u s szerint cselekedte? Ha felelni
hol egészséges volt a protestántismus, megvolt és megvan
nem akarna, fogadja el a nagynevű Rousseau paedagogus
a véleménykülömbség. S hála Istennek, hogy megvan.
colitgától ezen jó tanácsot ; „ v a l a m í g n e m t u d j u k,
Minket nem az egységes dogmák, hanem a keresztyénh o g y m i t k e l l c s e l e k e d n ü n k , abban áll a bölség és a protestántismus alapelvei egyesítenek.
csesség, hogy s e m m i t se t e g y ü n k . "
(x-f-y.)

Közöljük e beküldött kérdést, de megjegyezzük,
hogy a 1 37 reformer névjegyzékét mi átnéztük, s abban
..Veritas" nevet sehol nem találtunk ; nem is lett volna
ezen névjegyzékben helye, mert a reformerek nem birják
a veritast, hanem csak töiekszenek a veritas (de nem
Veritás) után. Más név alatt ott lehet a 137 között, de
ez nem tartozik reánk, s nem is botránkozunk meg rajta,
s ezért nem is kérünk feleletet. Óhajtjuk, hogy jobb szolgálatot tegyen az illető „Veritás" név alatt a túlsó táborban, mint a minőt tett a mienkben reformer neve alatt.
* Pénztárnoki jelentés. A „magyarországi protestánsegylet" pénztára javára, az „Egyházi szemle" megszűnése óta fizettek részint közvetlenül nálam, részint
Kovács Albert egyleti titkár úr által, ki hozzám átszámolta, a következők : I. 1876. dec. 31-ig fizettek : Sedivi
János vadkerti lek. 3 frt. Pap Károly sziget sz.-miklósi
lelkész 1 frt. Balcsai Sándor kun-sz.-miklósi lelkész 6
frt. A kecskeméti fiókegylet 47 frt 10 kr. Sylvester
Domokos vízaknai lelkész 2 frt. Németh Károly, székesfehérvári lelkész 1 frt. Törő Lajos rákoscsabai lelkész
1 frt. Sörös Géza pécseli lelkész 2 frt. Kovács Albert
pesti theol. tanár. 1 frt. II 1877. január 1-től a mai
napig fizettek : Szakácsi Dániel birtokos Sárospatakon 1
frt. Széles Áron bajai lelkész 1 frt. Szepesbélai fiókegylet
10 frt. Kassay Ignác bihar-diószegi lelkész l írt. Szilágyi
Benő györarői lelkész 1 frt. Kármán József uj-verbászi
lelkész 1 frt. Váradi József izsnyétei lelkész 1 frt. Szemes
László sz.-jánosi lelkész 1 frt. Szekeres Mihály takácsii
lelkész 1 frt. Nagy János barsi esperes 1 frt. Apostol
Mihály varbói lelkész 1 frt. Szikszai József nagyváradi
lelkész 1 frt. Széles Endre sziny ér váraljai lelkész 2 frt.
Egész összeg 87 frt. 10 kr. Szivesen kérem a prot egylet
tagjait, méltóztassanak tagsági dijaikat az 1876/7-ik évre
('illetőleg a hátralékban lévők a régibb évekre is) beküldeni, akár egyenesen hozzám, akár Kovács Albert úrhoz
a theologiai könyvtár előfizetésével egy utalványon!
Budapesten 1877 február 23-án. S O M O G Y I R U D O L F a prot.
egylet pénztárnoka.
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* Orosz humanismus. Egyik porosz lap után a
,Rel " következő jellemző esetet közli : Radzejowban,
Oroszlengyelország egy kis városkájában nem régen egy
egyesült görög halt meg. Halálos ágyán papot kért, de
a városban csak latin papok lévén, egyik sem mert
hozzá közeledni, mert az uni us hivatalosan „orthodox"-nak
tekintetik, kinek katholikus szertartás szerint kiszolgáltatni a szentségeket
oly „bűn", mely Sibériába való
deportál tatás által büntettetik meg. Ugyanezen okból,
midőn meghalt, senki sem merte eltemetni, inig nem
a kerületi főnök néhány nap múlva oda érkezett s a
holt tetemet éjnek idején ismeretlen helyen eltakarhatta.
* Khinai eskü Londonban, a khinai követség egyik
szolgáját egy fél részeg angol az utcán megverte. A
khinai panaszt tett a bíróságnál, s vádjára letette az
esküt a saját vallása által előirt módon. Ugyanis letérdelt, eltört egy csészét, s a követség egy titkára előmon-dása után a következő szavakat hangoztatá: „Az igazságot, a teljes igazságot fogod mondani, mert valamint e
csésze eltört, úgy fog széttörni a te lelked is, ha nem az
igazat mondod." — A verekedőt két havi fogságra, és
súlyos munkára ítélte a bíróság
* Igen jó szerkezetű 10 és egy 8 változatú előljátszó pedálés uj orgonák vannak készülőben, melyeket
méltányos áron 3 évi jót állás mellett szerezhetni meg.
Ezen kívül egy igen jó karban levő kijavított 5 változatú szép kissebbszerü orgona jutányos áron meg vehető
szintén jót állás mellett. Elfogadok megrendelés útján
bármily nagyságú uj orgonákat, valamint használtak pontos és lelkiismeretes kijavítását. Bővebben értekezhető
levélben vagy személyesen Országh Sándor m. k. udvari
orgona építővel Budapesten szondi utca 21.

Szerkesztői mondanivalók.
Szentkuti K. úrnak. A töredékeket megkaptuk, a korábban küldötteket is, s óhajtása szerint járandunk el a közlésben. S- K. íirnak
Sz.-L.en ; T. M. a „Morzsalékok® Írójának; Naftali urnák; Cs. Zs.
úrnak H.-sön , Gy. F. urnák P.-án. A küldötteket köszönettel vettük, de
közlésükkel több kevesebb ideig- kénytelenitetünk várakozni. Labocfalvi,
T. Gy., P. J. úraknak. A közléssel elkéstünk terünk szük volta miatt,
de utólagosan is felhaszuálandjuk a mennyire lehet.
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Pályázati felhívás.
A b. e. N a g y

J ó z s e f - f é l e alapítvány

5 0 0 frtos évi ösztöndíja,

az alapítólevél 6-dik pontja

értelmében „lelkészi pályán vagy tanárságban már érdemmel szolgált vagy szolgáló férfi"
levén minden 5 - i k évben odaítélendő,

részére

a végből, hogy az illető ezen összeggel — tudományos szempontból

teendő külföldi utazására nézve segéltessék.
Felhivatnak a fenjelzett minőségű pályázáshoz jogosultak,

hogy ez érdembeli kérvényeiket folyó

évi ápril 10-dikéig a tiszántúli ref. egyházkerület püspöki hivatalához adják be.
Debrecen, 1 8 7 7 február 2 2 .
B o d o s s y

P á l ,

a Nagy József alapítványi bizottság jegyzője.

KLEIN ALFRÉD kiadó-könyvkereskedése S.-A.-UJHELYT.
Lukács

Ödön

„EGYHÁZI

nyíregyházi ref. lelkész

MUNKÁIBA."

H a t évi hivataloskodásom alatt körülbelől 3 — 4 kötetre terjedő e r e d e t i egyházi dolgozatom
van készen kéziratban; mivel e munkákat én a szószéken kedvező sikerrel használtam: elhatároztam azok
közül egy kötetet, mutatvány gyanánt, világ elé bocsátani; a figyelem és érdeklődés, melylyel t . tiszttársaim,
ismerőseim e kötet iránt viseltetni fognak, határozand a felett, hogy a többieket mostanában sajtó alá rendezzem-e
vagy s e m ? ! Beszédeimre, tájékozásul, előlegesen is megjegyzem, hogy az olvasó közönség azokban hitet, melegséget s a meggyőződés hangját fogja feltalálni; tartalmukat igyekeztem érdekessé s az alakot a tartalomnak megfelelővé t e n n i ; talán itt-ott szokatlan modorral s eszmékkel fog a t . közönség találkozni e beszédekben ; de megvallom, hogy i t t nem kerestem nyomokat, melyekbe hágjak, s lehető félszegségeimet, hiányaimat
a szokatlan ut akadályai fedezzék el. Leend e kötetben néhány ünnepi, alkalmi, közönséges és ^halotti,
összesen 3 0 - 3 5 beszéd, 16 nyomtatott iven.
Előfizetési ára 1 íx*t 80 ki*., mely összeg, a szokásos postai utalvány mellett,
Klein A l f r é d sátoralja-lljhelyi könyvkiadóhoz küldendő. A könyv a t . előfizetőknek bérmentve fog megküldetni, Munkámat t . tiszttársaim becses figyelmébe ajánlva, maradtam Nyíregyházán, január 1-én, 1 8 7 7 .

Lukács
Kiadásunkban
F E J E S

E G Y I I

Í X I

Ödön.

továbbá

I S T V Á N

ref. lelkész s egyhmegyei tanácsbiró.

meg-jelent:

s.-a.-ujhelyi ref. lelkész

K E S Z É l I E I ,

két kötet ára 4 frt.

^ T E M E T É S I H E S Z É D E I , ára i frt.
E C S V S 5 K É P A N S ^ O . W , (a KisfaMy-tán. által 50 araaynyal jut- töltői bssíély.) Ara eo kr.
Dr.

K E R É N Y I

E D E felgymn.

tanár

A világtörténelem időrendi átnézete különös tekintettel Magyarországra.
Nyolcadrest 1 3 0 lap. Á r a 1 f r t .

Magyarország történetének időrendi átnézete.
3 6 Isra-jcá-r.
Ezen épen most megjelent segéd-tankönyvek feladata azon nagy szükségen, melyet a történelem tanárai leginkább éreztek, hatályosan segíteni.'Kerényi általános világtörténelmi repetitorinma a magyar nevelési szakirodalomban bizonyára hézagot pótol, és mint nélkölözhetlen segédkönyv helyet fog találni úgy a reál, mint az al- és főgymnasiumokban. Kerényi időrendi átnézete Németországban és Ausztriában szélesen elterjedt hasonnemű tankönyvek alapján, és különösen Dr. Riehter H. M. bécsi keresk. akadémiai tanár ugyanily műve után
készült, de főtekintettel Magyarországra, melyre" nézve Horváth Mihály történelmi művei szolgáltatták a vezérfonalat. — A számtalan e nemű
német dolgozatok, úgy szakkörökben, mint a nagy közönség részéről is mindig elismeréssel fogadtattak és maiglan is meleg pártolásnak
örvendenek ; hasonnemű föltevésre jogosíthatják e könyv szerzőjét a magyar közönségről is. Kitűnő szolgálatot tehet az, mint vezérfonal a
tanároknak előadásaik folytán ; a tanulóknak a vizsgákra készülés alkalmával, a mennyiben ebből rövid idő alatt képesek ismételve átnézni
az egész történelmet, a helyett, hogy az előirt nagy terjedelmű könyveket kellene újra áttanulmányozniok. — Különben gyakorlati beosztásánál és az eseményeket egyszerre föltáró alakjánál fogva sikerrel használhatják azt mindazok, kik valamely történeti tényt, művészeti vagy
irodalmi eseményt emiékezetökből kiejtettek, a mennyiben e mű, mely egész 1872-ig terjed, rögtöni tájékozást nyíVjt bármely történeti
dologra nézve.
Hasonnemű figyelmet érdemel szerző M a g y a r o r s z á g ; t ö r t é n e t é n e k i d ő r e n d i á t n é z e t e ' ' (ára 36 kr.). — Ez teljesen
önálló dolgozat, s mint ilyen Magyarország történetére nézve az első segéd-tankönyv.
Mindkét könyvet ajánljuk a tanférfiak és tanulók
figyelmébe.
„Pester Lloyíl" tanügyi lapja 1876. mardos 20.

Megrendelési pénzek legkényelmesebben postautalványnyal küldhetők
esetben a megrendelt könyvek bérmentve szállíttatnak.
4—

be, mely

Klóin Alfréd Mó-köiiyrteresMésG S.-A.-üjlielylieii.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs : Farkas József.
Nyomatott; Dentsch M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

Huszadik évfolyam.
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Budapest, 1877. márczius 4.

PROTESTAITS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
S z e r k e s z t ő - és

Előfizetési d.Ij:

KIADÓ-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel

V I I I . ker. M á r i a - u t c a 10. sz. 1. em.

félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

Hirdetések

dija

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

IQP Teljes számú példányokkal mindég- szolgálhatunk,

Patak-e vagy Miskolc.
A sárospataki ref. főiskolai jogakadémia Miskolcra áthelyeztetésének kérdése napirendre került. A
szükségesség közérzése vetette föl e kérdést, s nem
egyes emb^r szeszélye, vagy néhány ábrándozó fészkelődés©. Hogy a szükségesség érzete hozta elő ezen
fontos kérdést, legyen elég utalnom arra, hogy dacára
annak, mi kép a politikai függő kérdések majdnem
minden figyelmet kizárólag önmagoknak igényelnek,
mind az által, mikor a „ M i s k o l c " folyó évi 7-dik
számában hangot adtam ezen ügyben, nem csak hogy
agyon nem hallgatták érvelésemet, hanem a „ P r o t .
E g y h . é s I s k . L a p " - o n kivül még a „ K ö z v é l e m é n y " , „ E g y e t é r t é s " , „ D e b r e c e n " , „Zemp l é n " stb., tehát hazai journalistikánk is pártolólag
karolta föl azon eszmét, mely minden hidegen s józanon számitó prot. ember lelkében élt a társadalomban,
bár lappangva zsongott, s midőn külső kifejezésre
jutott, minden oldalról örömmel üdvözöltetett.
Sokan érzik azt, bizonyára mindazok érzik, kik
számot tudnak vetni a körülményekkel, s a változott
viszonyokat létrehozó parancsoló szükségességgel, hogy
a sárospataki jogakadémiának ma már a tiszáninneni
ref, egyházkerület valamely nagyobb városi gócpontjában lenne egyedül helye. Valamely oly városban, a
hol a politikai pályára készülő fiatalság mindazt feltalálhatná, a mire neki, jogi művelődése szempontjából, még a jogi szakpálya bevégzése előtt szüksége
van. Mert nem lehet azt mondani, hogy a jogász
érje be négy éven át azzal, hogy tisztán elméleti szakoktatásban részesül, hanem valamint az orvos növendék már a cursuson kórházak látogatására, boncolásra,
tehát gyakorlati tevékenységre utaltatik, a technikus,

iskolai pályája alatt már bizonyos technikai munkálatokra alkalmaztatik; a jogásznak is kell hébe-korba
látnia azt, mit csinálnak azok, kik mint birák, ügyvédek, közigazgatási hivatalnokok működnek, milyen
a törvényszék, milyen a polgári vagy fenyítő eljárás,
milyen a megyei élet stb.
Sárospataknak pedig meg van az a nagy, éppen
nem érdemlett szerencsétlensége, hogy sem megyei
központtá nem tétetett, sem semmiféle törvényszék,
telekkönyvi hivatal s más egyébb falai között nem
található. S így ha a gyakorlati okuláson kapó ifjú,
az ilyen speciálitásokat megakarja nézni, kénytelen
legalább R.-A.-Ujhelyre, a megye központjára berándulni, a mi, tekiutve tánulóink szegény sorsát, éppen
nem kellemes állapot. Ebből az következik, miszerint
jogászaink, bár a legjelesebb elméleti előadásokat
élvezzék is, a szerencsésebb társadalmi helyzetű d e b r e c e n i , k e c s k e m é t i , p á p a i sőt még m á r a m a r o s-s z i g e t h i tanulók mögött is hátramaradnak ;
s mindazt, a mit nagyobb városban tanuló kollegáik
játszva, könnyű szerrel elsajátitnak, a mi mintegy a
szó szoros értelmében rájok ragad, kénytelenek később
nagy idő- ós erővesztegetéssel már akkor elsajátítani,
midőn valamilyen gyakorlattal kellene birniok, hogy
tudományukat mind a magok mind a mások javára
értékesíthessék.
Ha tehát mindezt Sáros-Patakon elérui nem
lehet, az a kérdés, hova helyeztessék át a jogakadémia ? — Erre a felelet igen könnyű, egyszerű és
természetes: helyeztessék át a tiszáninneni ref. egyházkerület székhelyére M i s k o l c r a . Miskolcon mind
azt föltalálja a fiatal ember, a mi az ő jövő társadalmi állapotának előleges kelléke. Eddig tehát megvolnánk. Sokkal kényesebbnek látszik azon kérdés
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megvitatása, vajon van-e joga az egyházkerületnek a

cenben von 1 3 0 — 1 4 0 , Pozsonyban 180, Kassán 120

sárospataki collegium egységét megbontani?

joghallgató, a mit egyes egyedül a nagyobb városok

H a ezen kérdést így tenné íöl valaki, igen ha-

sokféle vonzerejének lehet és kell tulajdonítani. Ebből

tározottan azt felelném rá, hogy a pataki kollégium

önkénytelenül következik egy másik kérdés: van-e az

egységét, az egyházkerületnek, mint a mely a főisko-

egyházkerületnek arra joga, hogy azon tőke kamatait,

lának sem nem a l a p i t ó ,

tulajdonos,

melyet a pataki csekély létszám mellett jogakademi-

hanem törvényszerinti f e l ü g y e l ő t e s t ü l e t e , meg-

ánkra nem igen gyümölcsözőleg fordít, a ref. püspökség

bontani joga nincs. Csakhogy a kérdés nem így áll,

székhelyén

mert a pataki kollégium mint organikus egység meg-

azon

bontatni

van az a protestáns ember, a ki igennel nem akarna

az

áthelyezés

sem nem

által

mert az áthelyezett r é s z ,

éppen nem céloztatik,

teljesen kiegészítő

része

hasonlithatlanul

gyümölcsözőbben ugyan-

célra felhasználhassa ? S erre a kérdésre

felelni?

hol

Hol van azon ember, a ki azt ne kívánná,

maradna azon egésznek, mely ősi fészkében a jogaka-

hogy ha már

démia helyett később az itteni viszonyoknak megfe-

jogakadémia népesség tekintetében is oly helyet fog-

lelőbb sarjakat hajthatna, p. u. algimnasiummal p á r .

laljon el társai között,

huzamos alreál iskolát,

dó'ag elkívánkoznia?

alapítványi

oklevél

a mire a Horvát Mária-féle

polytechnikuma

tendentiosusan

rámutat.

S ha

a felekezet jogakadémiát

tart,

az a

melyről ne kelljen pironko-

még az áthelyezés ügye, valami

óriási

convulsiókkal lenne egybekötve, érteném az atyáskodó

A részleges,

vagy teljes áthelyezés

mint Nagy-Enyeden
foglalkoztak

igen helyesen,

mindig.

kérdésével

úgy Patakon is

aggodalmat,

mely ezen lépés komoly

örök időkig halogatná.

De mikor

a

megfontolását
jogakadémiára

A nélkül, hogy elmélyedve a j fordítandó tőkepénznek évenként csakis kamatai adat-

prot. egyház történetébe, az üldöztetések korában kény-

nának Miskolcra, mikor a pataki ősi könyvtár összes

szerült vándorlásokról emlékezném, utalok azon moz-

kincsei annyival inkább

galomra,

s

mivel annak jogi része csekély száma miatt az áthur-

mely az egész iskolát át akarta vándoroltatni valamely

colás fáradságát sem igényelheti, akkor valóban csak

mely e század

elején támadt Patakon,

maradiságnak tarthatom

nagyobb központba.
Ha tehát nem volt a pataki iskola

élete

ellen

elkövetett merénylet az, hogy tanárai a század elején
ily eszmékkel foglalkoztak, azt hiszem, nem tekinthető ez ma sem olyasminek, ma a midőn azt látjuk,
ha szemünket

szándékosan

be

nem

hunyjuk,

hogy

a netaláni aggodalmat, oly

ódonságnak, mely ma is szekéren akar utazni a vasút
gyors gőzmozdonya helyett.
Az áthelyezést a pataki iskola minden igaz barátja már csak azért is helyeselheti,

mivel ú j aqui-

sitiokrol is van szó, az egységes kollégium vagyonának

nemcsak az ipar és kereskedelem, de a közművelődési

positiv növeléséről.

irányzat is a nagyobb

Miskolc tisztességes

központok felé gravitál, nem

osztatlanul itt maradnának,

Mert azt ne higyje senki,
áldozat

nélkül

hogy

bejusson a jog-

csak nálunk, hanem, hogy egyebet ne említsek, Né-

akadémia ígéret földére.

metországban is.

Nem merénylet ez már csak azért

lyezi a jogiszakot oda, mint a pataki kollégium expo-

sem, mert hiszen

az összetartozandóság,

nált közegét,

az

egység

H a az egyházkerület áthe-

s ott évenként mintegy 1 2 , 0 0 0 frtot

eszméjét, magam is hangsúlyozom, azt megbolygatni

elkölt,

akkor joga van azt is megvárni,

hogy azon

épen nem akarom. Hanem másfelől látom azt a vesze-

nagy magyar város józan eszű polgársága, a saját

delmes gravitatíót, mely mind Németországban mind

javáért áldozatokra hajlandó lesz, hiszen azon áldozatok,

nálunk abban nyilatkozik, hogy a felsőbb tanintézetek

dúsan meg fogják hozni a leguzsorásabb szellemi és

hallgatói évről évre csökkenek a kis városi akadémiá-

anyagi kamatokat.

ban, míg a nagy városok akadémiái s egyetemei lét-

S hogy Miskolc érzi azt, mit nyerne a jogaka-

számban folytonosan emelkednek. Mert, noha a tiszán-

démia áthelyezése által, mutatja azon mozgalom, mely

inneni egyh. kerület, mint mindenkor, most is hódolva

az első intésre társadalmának

a kor követelményének, jogakadémiáját a

madt. A legszenvedélyesebb érdeklődés vett ott minden

miniszteri

minden rétegében tá-

rendelet értelmében szervezte, a szervezkedés második

művelt emberen

évében 5 0 — 60 joghallgatónál többre szert tenni még

kör hetek óta majdnem kizárólag beszél: a jogakadé-

nem tudott, dacára annak, hogy tanerők tekintetében

mia. A mozgalom élén a legelőkelőbb polgárok álla-

más akadémiák mögött éppen nem áll, addig Debre-

nak, oly férfiak, kik tudják azt, hogy a mi áldozatot

erőt,

s a főtárgy,

melyről minden

a magasabb tudományosságnak hoznak, az a várost
mind csak emelheti. Az ottani lelkesedós bizton hiszem
a legközelebbi jövőben concret alakot fog nyerni, s
ismerni fogjuk az ajánlatok mérvét is, melyek majd
csábitólag intenek felénk.
Napjainkban ugyanis Miskolc városa
megváltotta,

a

s míg a város

mert papjaink tekintélyét ez a dolog

éppen nem emeli, az egyház méltóságát pedig ugyancsak aláássa. A jogász keressen magának foglalkozást
tisztességes ügyvédi irodában, városnál, megyénél stb.
s ime Miskolcon mindezt föltalálja.
Miskolc a mellett, hogy áldozni kész,

regálét

ez érdemben a szerződés a magas kor-

mány által már talán alá is Íratott,

siumi ifjú se,

évenként

4 0 — 5 0 joghallgatót is adni képes. Mert ennyi jogász
onnan évenként megindul E g e r b e , K a s s á r a , D e b -

bizonyos meghatározott ideig évi 2 6 , 0 0 0 forintot fog

recenbe;

fizetni a kincstárnak, addig ő maga 3 6 , 0 0 0 forintot

— 4 . Ha azonban otthon kaphat jogi oktatást, akkor

sőt többet is nyer saját céljaira. Midőn tehát a dolog,

természetesen

mint arról hitelesen értesültem, így áll, lehetetlen fel

jogakademiának oly törzsnépességet biztosit, a milyenre

is tenni,

Patakon kilátás nem lehet. Érvül még azt is fölem-

hogy a

város derék értelmisége ne hozna

Patakra

is szokott vetődni közülők 3

otthon tanul,

áldozatot a maga jóvoltáért a prot. egyházi s iskolai

líthetem,

élet dicsőségeért.

létszámot von el évenként éppen a jogiszakban, addig

Ne

mondja

tehát

senki,

hogy az

áthelyezés

Miskolcra

hogy

míg

s a sárospatak-miskolci

Debrecen,

áthelyezkedve

a

Pataktól tekintélyes

viszony

éppen

fordítva

kérdése nem időszerű; soha nem volt korszerűbb, soha

lenne: s a jogakadémia biztosan számíthatna évenként

kedvezőbb pillanatban nem támadhatott volna.

1 3 0 — 160 tanulóra.

ha Miskolc azt
helyisége,

Mert

E mellett a jogakadémia nem csak egy tágkörü

mondja, ime itt van a jogakadémia

itt vannak felszerelt tantermei,

menjetek

művelt közönség,

valamint a sajtó ellenőrzésének is

bele, akkor uraim el kell fogadni az ajánlatot, mert

kilenne téve, hanem nagy számú szakértők támogató

proximus ardet Ukalegon !

érdeklődésének is.

A jogászok létszámának csökkenése Patakon rendszeres lesz akár mit teszünk is ellene,
alig tehetünk valami olyat,

mert hiszen

a mi azt megakadályoz-

Míg most a jogakadémia, special

kollégiumai igen gyérek, Miskolcon több docens akadna,
ki szívesen hirdetne valamely szakjába vágó előadást
már csak azért is, hogy

saját renomméját

hatná. Ha járásbíróságot kapna Patak, ez még a lét-

Tandíjjövedelme pedig

szám

emelkedését nem eredményezhetné,

maga is 4 5 0 0 frtot tenne, a miből egy és más szük-

éves

önkénytesség

letudhatása

kedveért

ha az egy
katonaság

séges kiadásait szépen

jönne ide, ez még keveset változtatna a dolgon, meg-

tanárok és docensek,

lehet semmit,

ható

mert a mi fő, a fiatal emberek azon

jeles

Török-féle

150

tanuló

fedezhetné.

után

növelje.
30

frttal

S miután a jog-

kik ma nincsenek, az ott találszakkönyvtárt

az sem maradna árván,

szorgalmasan

legnagyobb része, mely akadémiai pályáján már arra

használnák,

hanem gyümöl-

van utalva, hogy saját becsületéből éljen meg, magának

csöznék a magyar tudományosság javára.

Patakon jövedelmező s szak-irányának megfelelő fog-

Lehet, hogy találkozik olyan f a j t a ember is, ki

lalkozási kört akkor sem találhat. S aztán a joghall-

eddigi fejtegetéseimet olvasva, engemet Patak-ellenes-

hogy

nek nyilvánít. Az ilyennek, ha volna ilyen csudabogár

tágíthassa tapasztalatait, s egy nagy város társadal-

valahol a nap alatt, azt felelem, hogy nem érti miről

mában

gatónak,

valódi jogászok

közt kell forognia,

hogy

finomíthassa

egész valóját.

van szó. Pataknak nein jogakadémiára, hanem jó nép-

Míg Patakon társadalmi

élete nincs,

s jövedelme a

iskolákra, polgári, ipar és reáliskolákra van szüksége.

mozognia,

A jogakadémiával

legáció irgalom-filléreiből áll.
S azt kérdem nem anachronismus már mai nap-

oly formán van Patak,

éhes ember lenne ragyogó kalárissal,

mint az

semmi hasznát

ság a praedikáló jogász ? Vajon nem profanatiója az

nem veszi, mert helyzeténél fogva nem veheti.

az isteni tiszteletnek, hogy részint gimnazialis tanulók,

az barátja Pataknak, ki míg az ide nem való intéz-

részint Verbőcy utódai a papi kathedrát idétlen szárny-

ményeket itt dédelgeti, addig az ide valókat még csak

próbálgatásaik arénájává sülyesztik le? H a már kell

indítványba sem teszi, hanem az, aki a pataki pol-

legációnak lenni a világon, hát menjen arra a theo-

gárságnak, mindazt megszerezni segit, ami annak jól

logus diák, aki ugy is pap lesz,

magát

felfogott érdekében áll. Ez pedig éppen nem a jog-

de a

akadémia. Themis oly idegenül érzi itt magát, mint

azon a téren,

gyakorolja

melyet betölteni lesz hivatása,

jogász az ne profauálja a szent cselekvényt, s a gimna-

Iphigenia Taurisban.

Nem

Hiszem, hogy a miskolci mozgalom az egyházkerületben

is visszhangot fog kelteni.

Nagyon dicső

jele lenne az időnek, a protestantismus erejének dönthetetlen bizonyítéka volna,

ha az arra hivatott osz-

lopos férfiak felkarolnák ez eszmét,

mely, legyenek

arról meggyőződve, igen

lelkében

sokunknak

ól,

s

mind erősebb nyilvánulásra törekszik. A tiszáninneni
egyházkerület halhatatlan

érdemeket szerezne magá-

nak, ha az anyaoskola ölelő karjai a superintendencia
székvárosát

is átfonhatnák.

Azt mondanánk

akkor,

im e pataki életerős sudár, Miskolcon egy oly galyat
hajtott, melynek

enyhet adó árnyában bizton megvo-

nulhat a magyar tudomány. Nem a feloszlás szomorú
procedúráját látnánk ezen tényben, hanem az erő oly
nyilatkozatát,

mely megdöbbentené ellenségeinket,

tiszteletet szerezne barátaink

s

A

tiszáninneni

egyházkerület legújabb és legfényesebb

korszakának

hajnala derülne fel,

előtt.

s örömmel

mutatna ki ki az uj

alapokon álló tudomány csarnokára :
hozták

létre ezt,

kik kortársaik

ime oly férfiak
közül

kimagaso-

dának.
KUN

PÁL.

A sárospataki jogakadémia Miskolcra való
áttételének kérdéséhez. *)
Korunk sok magasztos, messzeható gondolatai, valóban humánus, a közmiveltségre és közboldogságra irányult
törekvései mellett, úgy látszik, gombaként burjánzanak a
szédelgő, csak épen vaklármára számított, kalandor természetű tervelések és indítványok, mindannyiszor, valahányszor csak egy-egy irni tudó ember szükségét látja
annak, vagy kedve telik abban, hogy nevét meghurcolják
a nyilvánosság közlönyei. Egy ilyen, meggondolás, a val ó s á g , l e h e t ő s é g és c é l s z e r ű s é g minden számba
vétele nélkül irott, igazán csak a m e r é s z e n , mondhatnám v a k m e r ő n kapkodó közönség mulatságára
odadobott eszmének tartom én, magam részéről, amaz
indítványt, a melynek K u n P á l , sárospataki tanár é*s
egyúttal tiszttársam legközelebb a „Miskolc" című helyi
közlöny ez évi 7-dik számában adott kifejezést ; bámulatos könnyedséggel, a dolgok jelenlegi bomlott rendjét
azonnal átalakító reformátori önhittséggel és vérmes reményekkel ajánlván, hogy „a sárospataki jogakadémia
*) A szőnyegre hozott ügyet nagyon is fontosnak tekintjük
arra, hogy pro et contra megvítattassék, s úgy egyik, mint másik oldalról kellő világitásba helyeztessék. Azért szíves készséggel adtunk helyet
lapunkban úgy az előbbi cikknek, mely az áthelyezés cél- s szükségszerűsége mellett érvel, mint ez utóbbinak, mely a fentebbi cikkre
szolgál feleletül s az áthelyezés ellen harcol.
S z e r k.

helyeztessék át Miskolcra, mint a tiszáninneni ref. egyházkeiület székhelyére." Ha ez indítvány csak a „Miskolc"
körében maradt volna, Neander jelmondatával nyugtatom
vala meg magamat, mondván: „Nubicula est, peribit" s
természetesnek találom azt, hogy Miskolcnak s az ő érdekeit és dicsőségét jogszerűen képviselő közlönynek, jól
esik s talán hizeleg is az, ha valaki jóravalóságról, nagyraképes voltáról elismerő, szép szavakat mond ; de hát ez
indítvány, általam teljesen sejtett módokon, tetszetős alakban bejárta a hazai közlönyök jó részét; a szappanbuborék fuvásához jó kedvvel hozzá láttak komolyabb
emberek is ; azért szükség van arra, hogy most már az
indítványt komolyan latba vessük; megmérjük okait,
lássuk indokolásának valódiságát, mely mérést, talán én
annál elfogulatlanabbúl végezhetek, mert érdekelt fél
nem vagyok, mert előttem tisztán az a kérdés lebeg:
hol van a tiszáninneni ref. egyházkerületi (tehát felekezeti)
jogakadémia a legjobb helyen, s az a d o t t viszonyok és
körülmények között, hol felelhet az meg küldetésének :
első sorban a hazai jogi képzettség s ennek nemzeti
közmiveltség terjesztésének?
Először is kell jelentenem, hogy midőn a legközelebbi években, a ránk nyomaszkodó miniszteri rendelet
súlya alatt, a felekezeti jogakadémiák rendezése forgott
kérdésben, én részemről azon töredék véleményéhez csatlakoztam, mely e tekintetben két dolognak: az erők
szétforgácsolásának és a fényűzésnek nem volt barátja s
mely úgy vélekedett, hogy legfeljebb egy pár, jól rendezett, közösen fenntartott jogakadémiával méltóságunknak
is, felekezeti szükségeinknek is, teljesen eleget lehetne
tenni, s ha még ezen felül is van erőnk s ezen oldalra
forditható tehetségünk, hát kiváló tehetségű és kitűnő
szorgalmú egyének magasabb képzésére tegyünk alapítványokat s hadd menjenek B u d a p e s t r e , B é c s b e ,
vagy mit én tudom: akármelyik külföldi jogi egyetemre
— p r o t e s t á n s jogásznak; ha már egyszer ugy lettünk
meggyőződve, hogy nekünk i l y e n r e is szükségünk
van. A többség véleménye, talán a miénknél mélyebbre
látó bölcsesége határozott, s alig három évvel ez előtt?
nagy áldozatok árán, sőt azt is mondhatjuk : önmegerőtetéssel, Patakon is felállitá a felekezeti jogakadémiát s
mint azt a tiszáninneni egyház ker. becsülete, méltósága
kívánta, a szellemi berendezés mellett, a jogakadémiára
is számítva, költséges anyagi beruházásokat is tett és
még tesz folyvást. Ha akkor valaki, talán épen K u n
P á l tiszttársam, előáll és felveti a kérdést: helyén van,
céljának megfelelő-é egy több tanágú akadémia Patakon,
vagy talán más hova kellene azt átköltöztetni ? a kérdést
természetesnek,alkalomszerűnek találja vala mindenki; bár
eldöntésénél akkor sem lett volna szabad figyelmen kivül
hagyni azon, talán nem épen jelentéktelen körülményt,
hogy a sárospataki főiskola legtekintélyesebb alapítványainál, s így a többek közt, épen a V a y-M o c s á r y
féle hagyomány-levélben is, világosan ki van téve, hogy
az alapítvány c s a k a s á r o s p a t a k i főiskolát, és
I c s a k a d d i g illeti, mig az s á r o s p a t a k i főiskola

marad, s a pataki főiskola pénzén nem lehet ám M i sgondolom, hogy midőn a ministerium, a hazai legkitűnőbb
k o 1 c z o n tartani pataki jogakadémiát. De most kérdem jogtanárok helyeslése mellett, a régi három éves jogi
nem zsibárusi politika, kalandor szédelgés, sőt lelketlen- j tanfolyamot, még egy évvel toldotta meg s a szükséges
ség-© igy izgatni a kedélyeket az alig három éves inté- j gyakorlatról más módon gondoskodott, ezzel t e k i n t é zeti ág ellen, melyet megvettünk drágán, szép reményekl y e k mondották ki egyúttal azt, hogy a jogi képzésnél
kel, de a melynek még ideje sem volt arra, hogy megaz e l m é l e t , a t u d o m á n y a fődolog, hogy a kettőt
mutathassa: mit ér, mennyire képes; örömünk telhetik-e
mischolni csak valamelyik rovására lehet; micsoda indokmegmentett, hévvel keblünkre szorított gyermekünkben?
lás hát az azért, hogy a p a t a k i
jogakadémiát
Én úgy tartom, hogy az i d ő e l ő t t i és e l k é s e t t
át k e l l t e n n i M i s k o l c r a ; mert P a t a k o n a
reformátor, egyaránt nem komoly szándékú faja a társa
j o g h a l l g a t ó k r é s z é r e n i n c s elég p a t v a dalomnak s egy bölcs ember „idejében hoz elő ót és ujat,
r i s t a i á l l o m á s ? ? ? Ilyen módon aztán, akár azt is
az ő élésházának tárából!"
lehetett volna már, egy füst alatt, inditványozni: a theoDe hát K u n P á l tisztársam indítványának nem
logiai akadémia tétessék át Miskolcra, mert Patakon nincs
az a gyenge oldala, hogy elkésett, hogy az előbb véka
elég kápiáni állomás!
alá rejtett gyertya lángjával most gondatlanul oda áll az
A második okot már, a főváros zajos és változatos
újonnan épített ház alacsony eresze alá, hanem igenis
sokszor izgató hatású légnyomásához szokott, unalomtól
az, hogy indokai mind halomra dönthetők.
kínzott ember tolla irta. „Át kell tenni a jogakadémiát
Lássuk csak sorra őket, és pedig egészen j ó z a Miskolcra; mert a jogtanulónak lényegesen más társan u l ; dacára annak, hogy K u n P á l tiszttársam, még
dalmi igényei vannak, mint a minőket Patak nyújthat.
csak „hinni is alig tudja azt, hogy indítványának életreA jogásznak kell városi, megyei, politikai közélet, szakvalóságát valaki j ó z a n u 1 kétségbe vonhatná "
férfiakkal való eszmecsere". . . . Nemde: változatos,
kell tenni a pataki jogakadémiát Miskolcra •
könnyed, gondtalan szórakozás ; ugyan nevezzük nevén
mert mig oly kis városban, a minő Patak, a leendő lela rejtegetett kivánalmat: k á v é h á z i é l e t ! ? . . Patak
kipásztor meglehetősen előkészíthető magasztos élethivaigaz, hogy egyszerű, igénytelen, zajtalan életű kisváros;
tására, addig a jogász, teljesen más életviszonyokat kívánelzárva minden hevesebb társadalmi légáramlattól ; orszáván, ott rá nézve hiányzanak az előfeltételek : járásbíróság,
gos események,országos férfiak átutazása,azok tüntető fogatörvényszék, megyei, központi, politikai élet és m é g stb.
dása, sensatiós csendéleti scandalumok s más effélék, igen
hogy igy a mit elméletileg hallgat, azt az életben való
igen ritkán rabolják el munka idejét; benne, a kinek nincs
alkalmazásában is, még a tanfolyam alatt, minduntalan
dolga, unatkozik is; d e h á t t a n u l á s r a , egy komoly
megláthassa." Először is a dologhoz való nem értésnek,
felelőséggel járó pályára való lelkiismeretes előkészületre,
roppant hibás felfogásnak tartom azt s azért tiltakozom
i g e n a l k a l m a s , é p e n j ó r a v a l ó h e l y . Nem
is ellene, mintha egy leendő lelkipásztornak, bármi tekincsak a theoíögusnak, mint Kun Pál úr gondolja, minden
tetben is, csekélyebb miveltséggel kellene bírnia, mint a
becsületes, lelkiismeretes fiatal embernek, többet mondok :
közélet akármelyik emberének ; aztán, ha csak mint e
minden tanárnak szüksége van a „c o n t e m p 1 a t i ó r a"
tekintetben laicus is, elgondolom a jogi tudományok roparra, hogy számot vetvén magával, komoly, benső lelki
pant mezejét; az elsajátítandó és hozzá bensőleg feldoléletet éljen; szemléljen, eszmélkedjék, egy saját gondogozandó jogi ismeretek óriási halmazát; azt, hogy csak
latkört alkosson magának ; önmegfigyeléssel, önbirálattal
ha futólag, engedékenyen számitom is fel a négy évre 1 képezze jellemét. Minden tudomány-ágnak megvannak
kiszabott tantárgyak mennyiségét, még is körülbelol 400 komoly kérdései, megoldatlan kételyei, bűbájai, nehézjáivet tesznek ki azok, s végre, hogy j ó z a n u l felfogva, rású utai . . mikor jő ezekkel tisztába valaki, ha nem
a jogakadémiai képzés célja talán első sorban mégsem
az előkészület csöndes, zaklatás nélküli éveiben ?! Jaj
gépszerű, rovatok szerint dolgozó ügyvédek szárnyra
annak a fiatal embernek, ki ledéren, üresen lép ki az
bocsátása, mint inkább alapos, a lehetőségig tudományos
élet lármájába; kinek sohasem volt egy-egy komoly,
j u r i s t á k képzése — mindjárt azt kell mondanom,
önmagával számot vető órája; kinek már akkor nincs
hogy annak a leendő ügyvédnek, roppant nagy szüksége
megállapodott jelleme, nézetköre, mikor a pályára lép ?
van a kiszabott négy elméleti évre s nem látom az időt,
Ilyenekből szoktak kikerülni az ingyen kenyérevők, a
midőn Ő íigyvédi irodába ülhetne be ; járásbirósági, melelkiismeretlen munkások, a társadalom parasitái; szépen,
gyei központi ülésekbe járna és politikát űzne ; ha csak
ügyesen mozgó alak mindegyik ; csak a fej, csak a sziv
azon malitiosus, bizonyára bomlott föltevésből nem indu- nincs nálok rendben és a maga helyén.
lok ki, hogy abban a 400 ívnyi studiumban sok lehet a
Ne igyekezzünk mi az ifjúsággal anticipáltatni az
szükségtelen polyva, s maga az egész négy éves tanfolyam
életet; megjön az mindenkinek élvezetével, terhével, kesecsak drága pénzen való idővesztegetés; félrevezetése az
rűségeivel együtt; csak aztán vállakra találjon minden
ahhoz nem értő közönségnek, mely felett egymás szemébe
tekintetben. A tudomány minden ágának, magában is
nevetnek, mint augurok, azok, kik e tanulmányi rendmeg van szembetűnő símitó, szépészeti, nemesítő hatása,
szert tervelték, s azok, kik azt annak idejében helyesés Sárospatak, úgy amint van, egyszerű, természetes, zajnek, szükségesnek találták és elfogadtatták. Én úgy
talan társadalmi életével, külsőségeken nem kapkodó mi.

veltségével, mindenkor képes nyújtani növendékeinek
a n n y i t , mennyire egy pályájára komolyan, lelkiismeretesen készülő fiatal embernek mint alapra, s z ü k s é g e
és i d e j e v a n ; istennek hála, van annyi mivelt köre,
hol egy tisztességes fiatal ember mindenkor megjelenhet,
ha akarja és annak szükségét látja s én nem mondom,
hogy Miskolcon nem fog több fényes kirakatot, zajosabb
utcai életet, több mulatságot, több kávéházi ajtónyikorgást látni és hallani ; de az a szorgalmas, szerény anyagi
körülmények közt élo, Miskolcra átszállított joghallgató?
bizonyára ott sem fog bankettekre, salonokba járni és
járhatni, s azt is tudom, hogy egy nem épen érzéketlen
emberre nézve, nincs könnyebb dolog, mint megszokni
a szőnyegeken való járást, rangos magatartást, módos magaviseletet, s hogy mindez igen szép, igen í-zükséges dolog,
csak aztán a fej ne maradjon mellette üresen ; mert annak
meg van ám a maga természetes növési ideje és ez idő
kedvező felhasználására ügyelni, minden irányú intézetnek
e l s ő r a n g ú feladása.
De ha Kun Pál tiszttársam áthelyezési indokai ily
gyenge lábon állanak, még gyöngébbek a kivitel módozataira tett ajánlatai. Na, itt már igazán a levegőbe épit,
s végképen elhagyja logikája, mi nélkül pedig a mathesis és pénzdolgában mozdulni sem lehet — szédelgés
nélkül.
„A pataki kollégium pénztára — mondja — az évi
11 000 forintot, 12 részletben, a miskolci jogakadémia
illetékes közegeinek m e g k ü l d i . . Másfelől, csak 30
frtra számítva a tandíj t, miután maga Miskolc szolgáltathat
20—30 növendéket, évenként 150—200 tanulóra bizton
számithatni s igy 4500, illetőleg 6000 frt tandíj bevételéből, a jogakadémia dologi szükségei igen szépen fedezhetők." Ez ugyan elég hatalmasan rendelkező hangon
van mondva, s tegyük fel, hogy a sáx-ospataki főiskola, a
lentebb emiitett hagyomány-levelek rendelkezésével is
szakitva, a miskolci jogakadémiát „exponált organumának"
tekinti s ilyen módon, saját testén olyasféle keresztmetszést tesz, mint mikor a természetrajz tanára felhasítja
a béka mellét; kiborítja annak szívét, hogy láthatóvá
tegye abban a vérkeringést — s megküldi, r e n d e l e t r e ,
a 11 ezer forintot. De hát aztán? Mindnyájan tudjuk,
hogy jogakadémiánkban most sincs annyi tanerő, mennyit
tulaj donkép a miniszteri szervezet kiván, s hogy két bölcsészetszéki tanár segiti ki a jogi szakot, oly módon,
hogy ott van lefoglalva erejének, idejének legnagyobb
részével. Nagyon természetes azért, hogy az áthelyezés
alkalmával, csakhogy a jelenlegi tanerő megmaradjon
is, vagy ezeket is el kell vinni Miskolcra s aztán Patakra
választani k é t más bölcsészeti tanárt, vagy pedig itt
hagyni őket s Miskolcra beállítani már nem k é t , hanem
4 uj jogtanárt ; mert ha én a minisztériumnak vagyok,
igenis megvárom, hogy egy tisztán fényűzési tekintetekből hurcolkodó s nagyvárosi módra fészkelődő jogakadémia, e l s ő s o r b a n tegyen eleget a tanügy érdekében
tett ujabb szervezkedés kivánalmainak; annyival is inkább,
mert a jelenlegi szám mellett, a mostani jogtanár urak, való-

ságos áldozatot tesznek; közülök némelyiknek ezermesternek
kell lennie, oly sokféle, egymástól elütő jogi tantárgyakat
adván elő, hogy azokkal megbirnia majdnem lehetetlen.
Gondoljuk most már meg azt, hogy miután az áthelyezés által, a jogtanárok oly kedvezményektől fosztatnak
meg (főiskolai előnyös lakok) melyeket Miskolc nem
adhat, jelenlegi fizetésöket legalább is 1600—1800 frtra
kellend emelni.; közülök egynek igazgatói dijat fizetni,
egy nélkülözhetlen, legalább is 1000 frtos questura-féle
hivatalt tartani: kérdem, hogy telik ki abból a Patakról
oda megküldött 11 ezer forintból az a 20 ezer forintnyi
összeg? És ezzel még korán sincs ám vége a kontónak.
En nem tudok képzelni egy tudományos intézeti ágat,
könyvtár, stipendiumok, a szorgalmat, a magánképzést
előmozdító pályadijak nélkül; mert már olyan herostratesi
dúlást talán még Kun Pál és Miskolc sem fognak kívánni, hogy a pataki könyvtár egy részét is rakjuk ládákba s küldjük el az „exponált orgauumnak;" vagy,
hogy a miskolci tanulónak a pataki főiskola adjon ösztöndijat. Számítsunk azért egy szükséges szakkönyvtár
lassankénti előtereintéséhez csak 2000 forint tőkét, két
30 frtos pályadíj alapjául, 1000 frtot ; 20 szegény jó
tanuló stipendiumául, 30 irtot véve egyre, 10 ezer forintot,
megint kérdem : honnan kerül ez ki ? A Kun Pál által
felszámított tandíjból ? Az a papíroson ott álló 150—200
tanítvány, illusiónak, igen jól veszi ki magát; de a valóságban sohasem fog előállani, ha másért nem, már csak
azért is, mert az a Miskolcra átköltöztetett, convictustól,
alumniumtól megfosztott szegény pataki jogász, nein
fogja ám birni fizetni a 30 frtra számított tandijt s keres magának kevéssé úri, de melegebb szívű atyát —
például, a nem messze levő Debrecent, mely városi életet
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és kenyeret is ad.
De hát ott van Miskolcnak, különösen a miskolci
ref egyháznak á 1 d o z a t k é s z s é g e ! Birja az ! Hiszen ha ugy volna?! En Miskolcról minden jót felteszek,
de hát erején felül ő sem tehet, neki most a k a r n i a
is lehetetlen. Talán nem követek el hitelképessége iránt
indescretiot, ha egy körülményt fölemiitek. Előttem fekszik egy ilyen című könyv : „A miskolci helv. hitv. ref.
egyház évkönyve. S.-Patak 1875." s abban a 11-ik lapon
azt látom, hogy a ref. egyház adóssága 21805 frt 43 kr.
Ennek fedezésére, igaz, hogy ugyanott, 24073 frt 86 kr.
van kimutatva, de hát jegyezzük meg jól: .az egyház
tagjainál egyházbér címen kint levő hátralékban." Attól
félek, hogy azoknak az egyháztagoknak, a kik igy
vannak terhelve adóssággal, nem igen magasra csapkodhat fel buzgóság lángja ; különösen akkor, mikor első
sorban épen ott van gymnasiuma, melyben a tanároknak
például, csak annyi fizetést sem képes adni, mint Patak
s mikor, ha telik, kötelessége ide fordítani erejét. Hogy
pedig a várostól mit lehet várni, erre magának a „Miskolc" igen tisztelt szerkesztőjének őszinte nyilatkozatából
is vonhatunk következtetést, midőn lapja 12 ik számának
egy helyén azt mondja : „a város a lyceumhoz egy
zsindelszöget sem ad évenként, sőt századok óta." Ez

a város, mint sejtem, nem igen fog kapkodni „a cultur
eszközök legújabban neki kínált nemén" s bármint ajánlja is a „Debrecen" szerkesztője, lapja 27. számában,
hogy „verje a vasat, mig meleg, t. i. a májusi gyűlésig"
nem igen fogja azt tenni, mert tudja, hogy a szétpergő
sziporka gyakran megégeti a kovács kezét s lyukassá
teszi zsebét.
Íme, ez a K u n P á l tisztársam indítványa lényegében, j ó z a n u l megitélve; ilyen szappanbuborékot
fúvnak azok, kik vele lármát csinálnak, s jól teszik, ha
már most alátartják kezöket, hogy reá hullván az, meggyőződjenek arról, hogy a mi sokszor a szemnek tetszetős, nem egyébb mint egy csepp zavaros szappan lé.
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Még csak egyet ! Ha eljönne is az idő, a mit
egyébiránt nem hiszek, hogy Patak teljesen alkalmatlanná válnék a főiskola helyiségéül, minden, a magyar
nemzetiség ügye iránt őszintén érdeklődő hazafi előtt,
az az igazi jelszó : f e l e v é d b á s t y á v a l , a
m e d d i g c s a k l e h e t , é s z a k f e l é ! A pataki
főiskolának az hagyományos küldetése és egyúttal történeti érdeme, hogy gátja a romanismusnak és a vele
járó csapásoknak. Ti ifjú titánok ! hagyjatok fel azért
annak döngetésével és a délről jövő kalmároknak való
kinálgatásával.
MITROVITS
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Könyvismertetés.
»GeschicJlte
Jesii"
Nach academischen Vőrlésűiig en von Dr. Kari Hasé.
Leipzig, 1876. Breitkopf
und Hartel, 8r. VIII 9+611, 9 mark.
Hase, a német prot. theologia e veteránja, sokkal
ismertebb a hazai theol. körökben, hogy sem őt hosszasan bemutogatni kellene. A vonzó történész, kinek az
egyház történetét a szellemi élet más oldalaival való
szerves összefüggésében oly fényesen sikerült feldolgozni ;
a szellem-dús polemikus, ki elég igazságos, hogy a catholicismus fényoldalait is méltányolja s elég őszinte, hogy drága
protestantismusunkban az árnyoldalakat is lássa: ez a
tudós és szellemdús Hase mindnyájunknak kedves ismerőse, kivel, mint eszmedús emberekkel szokás, örömmel
társalgunk. Sokan közülünk más oldalról is ismerik a
német theologia ez önálló alakját, az „elegáns theologust"
mint Schwarz őt nevezé, s evang. testvéreink bizonyára
sok élvezettel forgatták a „ L e b e n J e s u t, talán tankönyvül is használták a magvas „Hutterus redivivus"-t
vagy a tartalom- és eszmedás „D o g m a t i k"-át, s nem
kétlem, hogy sokat gyönyörködtek ennek testesebb édes
testvérében, a széplelkű „Grn o s i s"-ban.
A mult évben egy ujabb termékkel gazdagitá a
jénai theol. Nestor a német tudományos theologiát. A
„ ö e s c h i c h t e J e s u"-t a tartalom nagyszerűsége, a
felölelt kérdések kiváló fontossága, a tárgyalás Haseféle
elevensége s az irály elbájoló szépsége- nemcsak fö figyelemre, nemcsak elolvasásra, hanem mély és alapos tanulmányozásra sürgetőleg ajánlják. Mi, kik Hasénak nagy
tisztelője, theologiájának szívbeli jó barátja vagyunk,
melegen ajánljuk lelkész-társainknak, hogy lépjenek minél
közelebbi ismeretségbe a szép lelkű jénaival, kinek alapos
tudományosságát csak vallásos érzelmének melegsége
szárnyalja túl, hogy gyógyítson ott, hol a tudomány bonc-

GYULA

C

kése tán mélyebbre szaladt, mind a gyöngédebb kedélyek
vallásos érzékenysége megengedné. Hase mély tudományától sokat lehet tanulni, de még többet az ő okos
egyház-szeretetétcl, mely mentten a divatos félorthodoxia
beteges áipathoszától, midőn hitünket okosan szeretni,
egyházunkért józanon lelkesedni tanit, egyszersmind bevezet a szellem-világ más mezőibe is, hogy megnemesítse
az iskolai szagtól sokszor túlterhelt theol. tudalmat, a
szellemi élet más nemes gyümölcseivel. O benne él a kor
nagy eszme- mozgalmaiban, s midőn mint a ker. hit fennkölt szellemű harcosa a vallástudomány kérdéseit fejtegeti,
egyszersmind tájékoztat a nem theologus világ eszmevilágában is. Benne kedvesen találkozik az olvasó azzal,
mit theologusaink nagy része sajnosan nélkülöz, a nemes
értelemben vett világiság széles látkörével és elegántiájával, mely megóvja őt nemünk hagyományos egyoldalúságától, korlátozottságától és nehézkességétől. Hase eleven és finom, mint egy francia, alapos és tudós, mint a
német, és vallásosan komoly, mint egy angol; s midőn
a három világ-nemzet jelzett fényoldalait magában szerencsésen egyesíti, nem szűnik meg egy határozottan
kidomborúlt egyéniség lenni, kinek önálló felfogása, biztos
ítélete és mindenek lelett meleg vallásos szive van.
E szép tulajdonai Hasénak fenirt könyvében is nem
csak feltalálhatók, hanem mint magasztos tárgynál kitűnő
Íróknál szokott, teljes diszben megjelennek. O mint jó
theologus nem tud a legnagyobbról mindennapiasan és
kicsinyesen szólni; a názárethi Jézus fenséges személye
felmelegíti öreg testének ifjan verő szivét, s kitől életében
annyi lelkesedést meritett, a világ megváltó nagyságától,
nagyobb emelkedettséget nyer a lélek, több bájt a
stylus.
Már maga a könyv keletkezése
figyelem-ébresztő,
Negyven évvel ezelőtt adta ki az ifjú Hase ma is becses
kis compendiumát Jézus életéhez. Már annak előtte tartott felolvasásokat Jézus életéről először Tübingában
1823/4-ben, majd Lipcsében 1828 óta s végre egész a,

mult évig Jénában. E felolvasások rendbe szedett kinyo- i
matása a kéz alatti könyv. 100 semester tünt le, mióta
az általa szervezett theol. társaságban e tárgyról először
felolvasott. Azóta az anyag a korral nőttön nőtt, a felfogás
folyton szilárdult, a kép évről évre hívebbé szinesült s a
kor haladásával lépést tartó szerző most félszázad tapasztalataival gazdagodva, öreg kezekkel rendezte sajtó alá
ifjú kora kedvenc szülöttét. Most — mondja könyve
zárszavában — most megválók örökre, és nem megindulás
nélkül válok meg oly sok évek szeretett munkájától, hálával eltelt szívvel az isteni kegyelem iránt, hogy nekem
oly sok ideig és oly sokszor megengedte sok fiatal fogékony szivnek e tudományos evangéliumot hirdetni.
A könyv szerkezete tehát felolvasásszerű, de egy
jól összefüggő szerves egészszé öntve. Az első bevezető
rész a Jézus élete 1. forrásairól, 2. formájáról és 3. irodalmáról szól. A tulaj donképi Jézus élete négy szakaszba
van beosztva, u. m. 1. az előtörténet, 2. a ker. János
haláláig való, 3. a virágvasárnapi bevonulásig terjedő
történet s végre 4. a szenvedés időszaka. E röviden
jelzett keretben foglal helyet azon gazdag anyag, mit
német tudomány és német szorgalom az utolsó félszázad
alatt Jézusra vonatkozólag napfényre derített. E keret
bevezető részében tárgyalja Hase azon számos tört. bírálati és hittan-böcselmi principialis kérdéseket, melyeknek
igy vagy amúgy eldöntése nélkül Jézus életének méltó
felfogására, annyival inkább megírására senki nem vállalkozhatik.
A f o r r á s o król szóló fej ezet elsőrendű, másodrendű
és kétes értékű forrásokat kiilömböztet meg. Elsőrendű
források az evangéliumok, mind a négy, melyeknek keletkezéséről, történeti jellegéről s becséről, egymás közötti
viszonyáról, az evangeliumi ítészét jelen színvonalán sok
eredetiséggel s főként a János evangéliumánál egészen
uj felfogással értekezik. Az evangéliumok alapját szóhagyomány és egyes rövid feljegyzések képezik, mely alapból a hívekben pezsgő ős eredeti Krisztusi szellem bizonyos
evangelium - typusokat szilárdított meg egyes vidékek
szerint. A ránk maradt evangéliumokban két főbb typus
küíömböztethető meg, melyeknek egyike a synoptikusoknak, másika a János evangéliumnak képezi alap-anyagát.
Az első vagy galileai evangeliumi hagyományt a synoptykusok használták, innen ezeknek bámulatba ejtő összetalálkozása sok helyt egész a szószerinti egyezésig; de
mindenik synoptikus a maga egyénisége és szellemi iránya
szerint színezte és egyénitette a közös hagyományt —
innen a három első evangéliumnak szerkesztési, hittani
és szinezési eltérése, szóval mindeniknek sajátos egyedisége.
A második evang. typus a János evangéliumának szolgált
alapul.
M á t h é t a zsidó népies elem tulnyómósága jellemzi. •
neki Jézus egész élete az ó szövetségi prófécia beteljesedése, mely szerint a Messiás minden életmozzanata azért
történt ugy, hogy beteljék mi meg vagyon irva. E mellett bizonyos zsidó szám-symbolika szerinti csoportosítása
a beszédeknek és csodáknak s végül bizonyos zsidó-ke-

resztyén tan-iz, mely az evang. legtöbb részében kitetszően
érezhető. Mind e jellemzetesség azomban csak az e r e d e t i
héber nyelvű evang.-ot illeti meg, a mostani Máthé,
amannak görög átdolgozása, számos nem zsidóker. elemet
és vonást is vegyit a zsidóker. alapszínbe, pl. az üdv
általánosságát, a törvény nem általánosan kötelező voltát
stb. — A M a r k evang.-ja a legkevésbé egyedi; szerkezete és előadása azomban bizonyos rövidség- és festői
kidomboritásnál fogva jellemzetes. A zsidó-keresztyén és
pogánykeresztyén elemek küzdelmének vagy azok kiegyenlítésére való törekvésnek semmi nyoma; a Jézusi
beszédek hátrányosan extrahálva. L u k á c s történetíróként mutatja be magát, de tényleg sem a történeti bírálatban, sem a históriai szerkesztésben nem emelkedik
társai fölé. Tan tekintetében a Pál üdvegyetemességi álláspontján áll, de itt is s a Cselek, könyvében is a paulinismus élét szépen elsimítja. A közvetítés finoman
szerkesztett evangéliuma.
Az idő, melyben a synoptikusok írattak, csak
hozzávetőleg s főként a Jeruzsálem elpusztulását illető
jóslatból határozható meg. Jeruzsálem és a templom feldulását s ezzel kapcsolatban a maga visszajövetelét Jézus
mind a három evang. szerint megjövendöli. E jövendölés
külömbözŐ felfogásából és eltérő közléséből következteti
Hase, hogy a mostani Máthé evang.-ja k ö z v e t l e n ü l ,
Lukácsé pedig n e m s o k k a l a város elpusztítása után
írattak. Márk, ki az egész jövendölés eszményileg, a keresztyénség hirtelen elterjedésére magyarázva, fogja fel, v a1 a m i v e 1 még később irta meg evang.-át. E szerint
tehát mind a három synoptikus az első században nyerte a maga mostani alakját.
Aligha fel nem tünt az olvasónak, hogy a tübingai
iskola kikiáltott vívmányai Hasénál mily kis térre szorítkoznak. Hase osztja ugyan Baurnak azon alapgondolatát,
hogy az őskeresztyénségben zsidókeresztyénség és pogánykeresztyénség, vagy petrinismus és paulinismus egymással
éles harcot vivhat; de túlzottnak tartja azon hypothesist,
mely az egész ősker. irodalmat e küzdelemből s ugy
származtatja le, hogy minden uj szövetségi iró vagy Pál
vagy Péter álláspontjáról célzatos irányzattal ír, hogy ama
mélyre ható küzdelmet feltüntesse, respectíve kiegyenlítse-,
tagadja továbbá, hogy ezen küzdelem egész a második
század vége feléig elhúzódott volna, ellenkezőleg már az
ötvenes években egy külön iratban (Tübinger Schule.
Sendschreiben an Herrn Dr. von Baur, 1855.) tudományos érvekkel bebizonyította Baurnak, hogy az ősker.
pártküzdelmek a Pál halálától elkezdve folyton alábbalább hagynak s a század végén s a második elején
végleg megszűnnek ; végül tagadja, hogy az evangéliumok
keletkezése az első századon kivül esnék, mit tudvalévőleg a tübingai iskola hivei is lassanként beismertek.
De legfeltűnőbb Hase eltérése a tübingai iskolától
a 4-ik evangelium acuttá vált kérdésében. Az olvasó tudja,
mily nagy harcot vív a János szerzősége mellett és ellen
a német theologia; ismeri, hogy B r e t s c h n e i d e r
volt az első; ki századunk elején a 4-ik evangelium já-

nosi eredete ellen alapos kételyeket támasztott, *) s hogy
ezek ellen a kor theologiai tudalma, melyet oly Jánostisztelő férfiak irányoztak, mint Herder és Schleiermacher,
egyhangúlag protestált. Tudvalevőleg B a u r volt, ki a
kérdést felvetette, s nagy tudománynyal s ritka kritikai
hivatottsággal Luther „egyetlen gyöngéd evangelium"-át
könyörtelenül megfosztá szerzőjétől. Az eredmény, melyre
vizsgálódásaiban jut az, hogy a 4-ik evangelium a 2-ik
század közepén, Kisázsiában, pogánykeresztyén álláspontról a zsidó- és pogánykeresztyénség kibékítése s a kor két
leghatalmasabb eretnekségének , a montanismusnak és
gnosticismusnak közvetítése céljából íratott. Benne semmi
sem történeti azon kivül, mi a synoptikusokkal közös,
de ez is átalakitva, a látszólag történeti elem jelképes és
allegorikus, mely a logost ábrázolja a zsidó hitetlenséggel való küzdelmében 5 a Jézusnak tulajdonított beszédek
az iró költeményei, ki a János nevet is csak azért vevé
fel, hogy vele a zsidókeresztyéneknek imponáljon. Az is
ismeretes, mint módosította H i l g e n f e l d a bauri felvételt, mint fokozta K e i m számos chronologiai és geográfiái adatokkal a János szerzősége elleni nehézségeket,
s mint kiáltá ki ugyan ő a merész szavakat, hogy napjainkban János szerzőségét őszinte és tudományos theologus többé már nem tarthatja fenn.
De azért találkoztak nagy számú s tekintélyű Jánosvédők, kiknek díszes sorában ott látjuk Herdert,
Schleiermachert, Neandert, Ewaldot, Hasét, Tischendorfot, Beyschlagot, Luthardot stb. Ez utóbbiak s velők az
egész közvetítő és orthodox theologia nagy buzgalommal
és tudományossággal vitatja a 4-ik evangelium eredetiségét. S valóban az objectiv szemlélő lehetetlen, hogy a
kérdést végleg megoldottnak tekintse s Keim ama kihivó
szavait komolyan mondottnak tartsa. Hase a maga részéről, miután közel félszázadig ragaszkodott a maga kedves Jánosához, most némi engedményeket téve az ellenfélnek, a következő közvetítő nézetet állitá fel. A 4-ik
evangelium kisázsiai evang. hagyományból, közvetlen
János köréből, kevéssel János halála után az ősz apostol
valamelyik tehetséges tanítványa által íratott, ki egészen
beleélve magát a feledhetlen lelki atya szellemébe, önkénytelenül átvette ennek gyöngéd vonatkozásait a Mester iránt. A 4-ik evangéliumnak tehát anyaga, szelleme,
iránya mind Jánostól eredett, csak épen a 1 e i r á s nem
a János kezével történt.
így képzeli Hase az evangéliumok keletkezését, miből
azok hitelreméltóságát,illetőleg történeti kútfői értékét állítja meg. Feltétlen absolut, hitelre, minőt a hagyományos theologia adott s a mai orthodoxia vindikált az evangeliomoknak, szerzőnk nem ad. Azon magasabb rendű, csalhatatlan biztosságnak, mit az inspiratio dogmája egy
ideig a szent könyvre erőszakolt, ma sem helye, sem
szüksége, sem lehetsége. Főként két nehézség gördül e
felfogás elé, melyek egyike, hogy az evangélisták Jézus
életében nemzeti jövendöléseik beteljesedését látván, a
*) Probabilien cimű iratában 1820-ban.

tényleges valót önkénytelenül is Önvágyuk és eszményök
szerint módosították ; más'ka pedig a csuda iránti túlságos előszeretet, mely a történeti megbízhatóságot nem
egy helyen gyengíti. De az evangéliumok emberi hitelreméltósága, azaz oly fajta történeti megbízhatósága, minővel minden régi történelmi emlékhez közeledünk, szilárdan megmarad és biztosan megvédhető. Nagyban emeli
evangeliomaink történeti becsét az, hogy lélektanilag természetes keletkezésűk által a célzatos történet-költés vagy
történetmásitás teljesen ki van zárva. Az evangéliumok
mint a Krisztusból kiáradt vallásos szellem és kijelentés
első megülepedései, a köz ker. tudalom éber ellenőrzése s a
még életben lévő szem- és fültanuk mindennapi correctioja
mellett minden kétségen kivül megőrizték azon eredetiségüket, és hűségöket, mely Jézus és az őskeresztyénség pontos
megismerését kellő kritika mellett teljesen lehetővé teszi,
így szerző míg egyfelől kellő értékre szállítja az orthodoxia túlzott követeléseit, másfelől határozottan kikel, s
tudományosan indokolt szót emel ama másik szélsőség
ellen, mely Strauss sRenan módja szerint az evangeliumi
hagyományt per latuin et longum a mythos ködében
oszlatja fel.
JEDDI.
(Vége következik.)
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Felelet Barla József kérdéseire.
A feltett kérdéseket igen szépen megfejti a sz. írás
Pál apostol ezen szavaiban : a b e t ű m e g ö l , l é l e k
a z a m i m e g e l e v e n í t 2. Kor, 3 : 6 . — Törvénynek kell lenni, mert társulat a nélkül fenn nem állhat,
még a monstrumnak látszó törvényt is lehet úgy alkalmazni, hogy botrányt ne szüljön s a szeretetet meg ne
sértse.
Fel volt már egyszer hozva kerületünkön az a
kérdés: hányszor lehet uj választást engedni a gyülekezetnek ? de hallgatással mellőztetett, kétség kivül azért,
mert a törvény lelke minden kormányzó testületet eligazít
— »mitte s a p i e n t e m et s a l v u s eris."
Az incriminált törvény így szól: „ha a választató
küldöttség általi felvilágosítás után sem ajánlanak és választanak olyat, a ki választható, az egyházmegyei tanáesszék 15 nap alatt rendelend a gyülekezetbe lelkipásztort. "
Mire való már a 15 nap ? talán, hogy a eonsistorium tagjai az alatt összegyűlhessenek ? nem épen, hanem idő-engedés is az a népnek a törvény útjára
térésre.
És a felvetett esetnél is azt eszközölte a törvény,
inkább akarván a nép választani, mint rendelt lelkészt
elfogadni, s a mint jelezve van, megértette a tanács nagy
többsége is a törvény szellemét, s el is rendelte az uj
választást, de mert egy betűs tagnak delatiójára a fő-

pásztor az elrendelt uj választást betiltotta nem mert a
consistorium a szerint eljárni; holott a főpásztor csak
feltételesen — ha igaz! — tiltotta azt be; de ha
simpliciter betiltotta volna is: élni kellett volna a consistoriumnak municipalis jogával s a kerületi consistoriumnak tartani fenn a döntő bíráskodást.
A törvénynek mikénti alkalmazásától függ egyébbiránt annak jósága, vagy rosszasága — Lehet azt alkalmazni betű szerint s akkor öl, lehet eljárni annak
szellemében s akkor éltet. — Nálunk mind a kettőre
volt már eset. Rendeltünk, és esak csere utján tudtunk
a bajból kimenekedni, miben a nép is segített ugyan,
inkább elfogadván a cserét, mint a rendeltet, máskor
uj választást engedtünk és a legjobb sikerrel.
N. J.
esperes.

Feleletre váró kérdések visontai lelkész t.
Barla József úrhoz.
Honnan merítette tisztelendőséged az adatokat, melyeknek alapján az „Egyh. iskolai lap" mult heti számában becsületemet megtámadta, azt állítván X. Y-nos
cikkében, hogy X. egyházközség egy nem választható
és tán botrányos múltú egyént választott meg ?
Onnönmaga tapasztalta-é cégéres életemet, vagy
tanúi vannak ellenem, kik botrányos életemnek látói és
hallói valának? Kik legyenek ők, hogy arról lelkiismeretes bizonyságot mernének tenni Isten és saját lelkök előtt ?
Ki által lett X. egyházközség félre-vezetve, általamé, kit három év óta nem látott, és mégis a sok ígéretek és
ijesztgetések dacára egyhangúlag megválasztott lelkészeül
(pedig én nem tettem meg a mai időben már szokásos
ígéreteket: a fizetésleengedést s egyéb vesztegetést és
korteskedést); vagy azok által, akik azért lettek volna
jelen a választásnál, hogy mindenek ékesen és szép renddel folyjanak ?
A feltett kérdésekre minél elébb várom a feleletet.
És bár vádja előéletem, iskolai pályám Patakon ugy, mint
Pápán, hol még csak iskolaszék előtt sem állottam soha,
de különösen az általam eddig, mint káplán által szolgált
4 gyülekezet által igen fényesen meg van már előre is cáfolva;
de mégis hogy becsületességem és igazságom felől azok
is meg legyenek győződve, kik vagy nem — vagy félre
ismertek volna : felhozandó argumentumaira a válaszszal
nem fogok késni.
Hogy ki legyen papja X egyháznak, az-é a kit
megválasztott, vagy az, kit a nt. Consistorium a törvény
§ értelmében 15 nap alatt oda berendel, ezt végezzék
el azok, kiknek joguk van a végezéshez. Engem a mult
évben alkotott statutum kizár a választhatók sorából,
mint idegen egyházkerület káplánját, és bár e statutum se
nem jogos se nem méltányos, mégis én mint subordinált
egyén az egyházi felsőbbséggel és végzéseivel dacolni
nem fogok.

Nevet ugyan tisztelendőséged cikkében nem említett,
de minthogy Y egyházmegye 64 községe tudja, hogy X.
egyház három év óta kit kért és óhajtott lelkészeül, minden arcapirulás nélkül önmagam adom tudtára mindeneknek, hogy az a botrányos múltúnak nevezett egyén
a n . . . i segéd lelkész
N. N.
A cikk t. beküldője oda irta cikke végére nevét is,
valamint azon négy egyházét is, melyben mint segédlelkész
szolgált és szolgál, de mi ezt elhallgatjuk, miután a támadó
sem emiitett nevet, és így a cikkbeküldő tulaj donkép
csak azon egyházmegye tagjai előtt lett megsértve, kik
a Barla J. úr által leplezetten előadott tényálladékkal, s
körülményekkel ismeretesek, azok előtt pedig névaláírás
nélkül is tudva lesz, hogy ki ezen fentebbi sorok írója.
S a mi hivatásunk e tekintetben csak is abban áll, hogy
a sértett félnek nyújtsunk tért arra, hogy a kik előtt jó
hírnevében megcsorbíttatott, azok előtt védhesse is magát.
Erre szívesen engedtünk tért, de egyszersmind önként
értetik, hogy ezt az ügyet tovább nem folytathatjuk, sem
a t. segédlelkész úr ellen netán felhozandó speciális vádaknak, sem az ezekre adatni igért cáfolatoknak közlésére
nem ajánlkozhatunk, az e.-kerületi törvényszékek vagy
becsületbiróságok köréhez tartozván az ilyesféle ügyek
elintézése.
Sz e r k.

Az unitáriusok nevezetes egyház-ünnepélye
Kolozsvárt.
(Vége.)

„Méltóságos főispán, főgondnok és királyi biztos
ú r ! mlgs és főtisztelendő e. k. tanács ! tisztelt gyülekezet ! Ot hónapja, hogy az unitárius vallásközönség zsinati
főtanácsának törvényes választásban nyilvánult bizalmából
egyházunk püspöki tisztét birni szerencsés vagyok ; s
midőn erre autonómiánkból kifolyólag a választás ténye
bevégződése után a canonszerű szokott egyházi esküt letettem, a rám erőm feletti sulylyal nehezedő, de egyszersmind érdem fölöttileg megtisztelő egyházi hivatal
jogkörében munkálkodni s az ahoz kötött kötelességeket
teljesitni tettleg elkezdettem. Mégis, úgy tetszik nekem,
hogy — mellőzve a személyi tekintetet — egyházi létünk
e legfontosabb életmozzanata formailag csak a mai napon
nyerte meg teljes bevégzettségét, midőn a választás és
hivatalkörbe lépés tényéhez a korona beleegyezése is
is hozzá járult, midőn a legfőbb felügyeleti felségi jogból
kifolyólag püspökké választatásomat ő felsége, apostoli
királyunk kegyelmesen helyben hagyni s a szokásos királyi oklevél — Diploma Regium — kiadatása által megerősíteni méltóztatott, minek alapján csak imént tevém le
a magyar szent korona, 0 császári és apostoli királyi
Felsége legmagasb személye s törvényes utódai iránt tartozó hűségi esküt is.
Evvel tehát a különben minden külső pompát nélkülöző egyházi esemény egyszerű képe, úgy szólva a

királyi szék fénye által ékített keretbe lőn foglalva, s
tán nem szerénytelenség, ha én e napot némileg egyházunk ünnepének tartom, mely a mlgs és főt. e. k. tanácstól örömmel fogadtatásra jogosult, mely följegyzési
érdekkel bir az egyháztörténet-iró előtt, igénytelen személyemnek pedig benső hálájára méltó.
Pillantsunk vissza csak a múltba, hogy valódi értéke szerint méltányolni legyünk képesek a jelent.
Mily hon óhajtotta, hányszor kérte egyházunk csak
pár évtized előtt az akkori kormánytól, hogy e tisztet országos törvények, egyházi alkotmányunk s három százados szokás szentelte jogaink követelménye szerint zsinati
főtanácsi választás utján betölthesse. De a kedvezőtlen
politikai viszonyok az egyiknek megtartását, a másiknak
végrehajtását kilenc hosszú éven át nem engedték meg,
mi alatt a püspöki szék, ha nem is közügyeink rovására,
minden esetre a törvények s önkormányzati jogunk sérelmére betöltetlen maradt. Nyomott hangulattal, szomorú
vonásokban vannak e megtagadás felsőbb helyről jött
keserű szavai egyházunk évkönyveibe beirva s élnek még
szent vallásunkért buzgón érző sok szívben ma is azok
fájdalmas benyomásai.
És most . . . ! Mekkora különbség amaz idők kormánya s kormányzási módja s szelleme és a mai között!
Az ég és föld megmérhetlen távola, a sötétség és világosság számokban ki nem fejezhető ellentéte lehet csak
mértéke e különbségnek! Autocratia akkor, élő alkotmány
most! A rendeletek kényszer-rendje amaz időkben, a
szabadság önkéntes engedelmessége m a ! Lehangoltság,
tétlenség és országos gyász amott, életkedv, munkavágy és
nemzeti remények itt! A királyi szék félelmen nyugvó
uralma akkor, a király osztatlanul hű szeretete mostanában. Ez a különbség a két idő között.
Való, hogy jelenben is vannak setét pontok nemzeti életünk egén: a fegyveres béke, a szomszédban
forrongó harci elemek gyúanyaga s ezeknek folytán az
ország lakóira súlyosodó terhek, egyesek erkölcsi és
anyagi ingadozása, a közjólét alapjainak itt ott megrendülése, melyek miatt nem ok nélkül szorongatja szivünket honfi-bú és a jövőtől remegő kétely ; de a mi fő,
a nemzet vissza van adva önmagának s a mi egy jobb
jövő iránt nem hagy kétkednünk : az egyetértés, szeretet
és kölcsönös bizalom gyémánt-kapcsa tartja össze megszilárdult legbensőbb viszonyban a trónt és nemzetet, a
hazát és alkotmánytisztelő felséges királyát! Valóban e
korszak az alkotmányosság és valódi polgári szabadság
aranykora! Oh légy érte imádással dicsőítve királyok
királya, jóságos Isten ! Legyen hozsánna a királynak, a
törvényhozás bölcsességének, és a haza sorsa felett hű
gonddal őrködő nemzeti kormánynak !
E tények és észrevételek — úgy vélem — alkalmas tárgyai a mtgs és főt. e. k. tanács mind gondolkodásának, mind mindnyájunk örömének.
Polgári életünk történetíróinak szintén emlékezetben
kell hagyni az alkotmányos élet mai aeráját, midőn úgy
a politikai, mint egyházi jogok tiszteletben tartatnak, a

felekezetek törvényes szabadságukat háborítatlanul élvezhetik, midőn a hit és lelkiismeret szabadságát egy fejlett
irodalom és erős nemzeti közérzelem védi, s a társadalom
a vallás szent intézményében, ez viszont a társadalmi
rendben és eszélyesen használt politikai szabadságban
keresi és találja erő-alapját és fenntartó támaszát.
Sőt egyházi történetíróink előtt is emlékezetes
mozzanatokat nyújt e nap Az eddig latin szerkezetű
megerősítő királyi oMevél magyar szöveggel van kiállítva,
többé nem csak az erdélyi, hanem — az 1848-iki Pozsonyban tartott országgyűlés 20-ik t. c. értelmében —
a magyar szent korona országaiban levő unitárius vallást
követő összes hívek superintendensének szól . . Oh légy
áldott gondviselő Istenünk, ki nekünk, hosszason üldözötteknek lényed oszthatlan egységének hivéseért sokat
szenvedőknek — szent fiad a Jézus Krisztus tudománya
által e diadalt megérnünk adtad ! Legyen áldott mindazoknak emléke, kik ez eszméért s szent vallásunkért
három századon át küzdöttek s azt ránk szent örökségül
hagyták! Legyenek áldottak a jelen század ama felvilágosult lelkei, kik nekünk ez örömet alkotmányunk szabadelvű reformja által megszerezték.
A mi végre igénytelen személyemet illeti, nekem
szintén öröm tárgya ez alkalom; mert e pillanatban egyházunknak törvényesen nyilvánult többségi akaratát a
magas kormány kedvező ajánlata következtében apostoli
királyunk ő felsége legmagasabb helybenhagyása által is
szentesítve látva : megszilárdulva érzem a bizalmat, melyet
most is megköszönve s mely előtt lélekben meghajolva
viselem a nem keresett tisztet. Ugy érzem, mintha a
királyi szentesítő akarat uj erőt s bátorságot öntene lelkembe, elszánt lélekkel megharcolni a rám váró nemes
harcot, s félre téve minden aggályt, nem rettenve vissza
kicsinyes akadályoktól, egyházam támogatása és a korona
tekintélyének szent védelme alatt, Istenben helyezett
reménynyel s a siker némi kilátásaival indulhatok már
most a kitűzött cél felé.
Mivel köszönhetem meg méltóbban e királyi kegyelmet, mint a mire a ker. emberiség legfőbb törvény könyve
tanit, úgy kiáltva fel a zsoltár író prófétával: „ M e g e s k ü d t e m , hogy m e g t a r t o m a te i g a z s á g o d n a k t ö r v é n y e i t . " Zsolt. 119. 106. Mivel mintha azt
teszem, a mire a királyok könyvének egy találó helye
utasit : „ V ő n S á d o k p a p — igy hangzik az — e g y
s z a r u o l a j a t a z ú r s á t o r á b ó l és m e g k e n é
Salamont, azután a kürtökmegszólalának
és az e g é s z n é p ezt k i á l t á : É l j e n S a l a m o n
k i r á l y . " 1 Kir. 1. 39. En is veszem nemzetem szivéből
a hazaszeretet és király tisztelet olaját, kiöntöm lelkemből
a hálaadás szavát, mondván : É l j e n a k i r á l y ! Szaporítsd meg, oh Uram, a király életének esztendeit Zsolt
61. 7. Teljesítse az Ur minden ő kéréseit Zsolt. 20. 6.
A mlgs kir. főispán biztos urnák pedig szívből köszönöm meg hozzám ez alkalommal is bizonyított kegyes
és előttem nagybecsű hajlamát; méltóztassék meggyőződve lenni arról, hogy dicső őseinek erényeit örökölt
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lelkének jó gondolatai bennem fogékony kebelre találnak : egyedül a közérdekek azok, mik engem vezetnek,
ezek lesznek az én égsarki csillagaim mindenben, vallásközönségünk ügyeinek törvényes mederben jól folyása s
egyházunknak számbeli és erkölcsi gyarapodása, a közmiveltségnek hiveink között s jó hirnevünknek a világ
előtt terjedése lesz éj napi gondom tárgya, a mig élek,
s csak az a nap lesz megnyerve életemben, melyen e
nagy jókért valamit tehettem s el lesz veszve valamenyi,
midőn ezeken semmit se lendithettem. E nyilvános vallomás legyen megpecsétloje a közöttem és szent vallásunk egyeteme között a mai napon megerősített lelki frigynek. Utoljára legyen szabad a mlsgs főispán királyi biztos urat arra is mély tisztelettel kérnem, hogy ezen lcépv.
tanácsunk és egész magyar unitárius vallásközönségünk
őseitől örökölt hűsége s alkotmányos hódolata kifejezése
mellett az enyimet is — a leghívebb alattvalók egyikéét
a magas kormány utján a királyi trón elébe juttatni, ő
cs. és apostoli királyi felsége és kormánya legmagasabb
figyelmét s pártfogó gondoskodását reánk kikérni, engem
pedig további nagyra becsült hajlamaiban megtartani
méltóztassék.
Éljen a király. Éljen a haza ! Éljen Udvarhelymegye főispánja, főgondnok és királyi biztos, Dániel
Gábor úr ő méltósága \ u
A főt. püspök urnák fennebbi, a közönség harsogó
éljene közt mondott beszéde végeztével h. főjegyző Derzsi József a következő üdvözlő beszédet intézte a püs
pökhöz az e. k. tanács nevében :
„Főtisztelendő püspök ur! Az egyházi képviselő
tanács megilletődéssel hallgatta végig főtisztelendőséged
ajkairól a dicsőségesen uralkodó I. Ferenc József koronás
magyar király ő felsége iránti hódolati esküt. Mindnyájunkra nézve megható vala az. Mindnyájunk kebelét
szent örömérzések dagasztják e pillanatban. Király ő
felségének legfelsőbb jóváhagyása legfelsőbb pecséttel
erősítette meg egyházunk zsinati főtanácsának mult évi
augusztus hava 27-én megejtett, régi egyházi és országos
törvényeken alapuló szabad választását. Nagy örömünkre
szolgál, hogy király ő felsége önként engedve a zsinati
főtanács kivánatainak az Approbata Constitutio 1. része
1. titulusának az 1848. évi, akkor még külön magyarországi XX. törvénycikknek is megfeleloleg, az 1868. évi
XLIII. törvénycikk 14. §-a által is fenntartott és dicsőségesen uralkodott felséges eldődei közül is senki által
soha kétségbe nem vont IX-ik articulusa értelmében
főtisztelendőségedet már elfoglalt püspöki hivatalában
legkegyelmesebben megerősíteni készséggel méltóztatván,
ezen kegyelmes megerősítéssel és a hódolati eskünek
most történt letételével, illetőleg a méltóságos főgondnok
úr, mint e végre kinevezett királyi biztos által lett bevételével a magyar állam elsőrendű diplomaticus hivatalnokai
sorába ünnepélyesen beiktatni s ez által vallásközönségünketjelen válságos napokban megnyugtatni kegyeskedett.
Nagy örömünkre szolgál, hogy e pillanattól kezdve vallás közönségünknek nem csak törvényesen megválasztott

hanem törvényesen királyilag meg is erősített püspöke
van főtisztelendőséged személyében, hogy a tépett és sok
vihart kiállott lobogóra, melynek zászlótartója magas
hivatalánál fogva első helyen egyik felül főtisztelendőséged,
az egyház címere mellé a magyar állam cimere is fel
van illesztve újra. Ha Jézus elmondhatta mikor a szegények javára mindenét felajánlott Zákéus házába, annak
meghívására belépett: m a l e t t ü d v e s s é g e e h á z n a k , bizony mi is elmondhatjuk már most, hogy : ma
lett teljessé vallásközönségünk öröme és megnyugvása
újra, ma tölt be az igéret. Annyival nagyobb a mi örömünk mert főtisztelendőséged nyilatkozataiból ujabban
is meggyozodék tanácsunk vallásközönségünk ügyei iránti
meleg érdeklődéséről, ragaszkodásáról és erős szeretetéről
s ujabb igéretét birja, hogy kitűnő tehetségeit annak érdekében és javára fogja felhasználni.
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Igaz ugyan, hogy főtisztelendőséged törvényeink
szerint inter p a r e s piúmus, következőleg a fő és képviselő
tanács minden tagjának, nemcsak, de minden hitfelünknek
ki kell venni a maga részét kellő mértékben a köz teendőkből. De az is igaz, hogy főtisztelendőséged püspöki
hivatala nem annyira külső dignitás, mint inkább a
felelősségnek, munkának és tevékenységnek sokszoros
halmaza. Vallásközönségünk szép családjában, e család
különböző törzsei között egyik felől főtisztelendőséged a
családapa, s bármily odaadással működjenek is az egyes
tagok, sok, nagyon sok marad még fenn és vára fő intézőre. A ki valaha valamely nagyobb testületnek közügyi
intézésében részt vett, vagy épen vezér szerepet játszott,
az tudja, mit teszen egy nagyobb testület vezére lenni.
S z e m kell, hogy legyen, mely mindent meglát, még azt
is, a mi talán a sokaság figyelmét kikerüli — és s z e m,
mely sokat — látván, nem lát meg. F ü 1 kell hogy
legyen, mely minden neszt észre vesz, és f ü l a mely
sok lármát nem hall meg. K é z , mely folyton ültet,
plántál, és kéz, mely egyúttal folyton irt és gyomlál.
S z í v , mely az egész nagy test érzelmeitől dagadozzék,
és s z i v , mely a rohamos árakat mérsékelni és fékezni
birja. F ő, mely a nagy testet, annak lépéseit cselekedeteit helyesen irányozza. T ű z , mely égetés nélkül az
egésznek éltető fenntartó és tenyésztő meleget kölcsönöz
és m é r s é k l e t , mely előtt a megszilajodott indulatok
és hullámok is lesimulnak.
Ez talán igen sok is egy embertől. De a nagy
test érdekei igy kívánják s a kinek sok adatott attól
sok is kívántatik.
S az összes testi és szellemi erőknek mind ezen
megfeszítése és folytonos feszültségben tartása, mind ezen
sok oldalú munkásság elzártan, mondhatni titokban történik. A nagy sokaság nem tud az átvirasztott éjekről, a
kimerülésről, bágyadtságról, nem is ügyel a mozgató erőre,
elég ha látja hogy megyen halad a test. Hja! a naptól
azt kivánjuk, hogy minden reggel felkeljen, új erővel
világoljon és áraszva áldásait, ha szintén vérző kebellel
nyugodott is el, s ha vágyadozó sugarai, mint fájdalmas
sóhaj ok rezegtek is halmok és völgyek felett.

A közigazgatási főnök szerepe mondhatni háládatlan
is. Nem olyan, mint a szónoké, ki egy beszédével talán
ezereket hódit meg. Nem olyan, mint az iró tudós-é, kinek szavait a tengeren túl is meghallják, s intései oda is
elhatnak. S talán még is fontosabb valamennyinél. A nagy
test egészsége, munkaképessége és munkálkodása nagy
részben tőle függ.
Főtisztelendő úr! A képviselő és főtanács, valamint
az egész vallásközönség ily szemet, fület, kezet, szivet,
fejet, tüzet és mérsékletet reményi és vár főtisztelendőségedben. Isten megáldotta több nemű talentummal. Áldjon
meg főtisztelendőséged is minket, vallásközönségünket sok,
sok jóval. Egyházunknak sok belső szükséglete van. Azt
kivánjuk, hogy főtisztelendőséged érezze azokat valamenynyi hitfeleink között leginkább. Sok építeni valója van.
Azt kivánjuk, hogy méltóságod legyen a legfáradhatatlanabb munkás. Sok megtudni valója van. Főtisztelendőséged legyen a legbuzgóbb és legelső tanitó. Sok vesztesébe van. Főtisztelendőséged legyen a legelső kipótolni
igyekező. Több sebei vannak. Főtisztelendőséged legyen
az első orvos. Meglehet, hogy a főpásztori sok nézni, hallani,
érezni, meggondolni és végezni való talán nem engedi
meg, hogy mint régebb ezen tul is ugy meglássa, hallja,
érezze és végezze magán ügyeit. Á m d e a jó p á s z t o r
é l e t é t is a d j a az ő n y á j á é r t .
De meg ne rettenjen. Nem kivánunk mi halált.
Életet óhajtunk, mely éltet, hat és gyarapit. A képviselő
és fő tanács készséggel nyújt segédkezet a nagy munkára. Csak azt óhajtjuk, legyen olyan mint a porondos
mész, mely e külömböző kemény testeket is e g y n a g y
e r ő s egészszé épületté alkotja, s együtt tartja. Legyen
olyan, mint a delej, mely a távoliakat is maga körül
gyűjti. Álljon csupa szeretetből és tapintatos igazságosságból, mint Pál apostol kivánja a püspököktől, s akkor
ne féljen. A képviselő és fő tanács saját kezeivel és saját
válla in fogja hordani a földet a dicsőség és nagyság
király hal mához — ha van számukra ilyen fenntartva, s
azon egyfelől főtisztelendőségednek mutatja ki a helyet.
Tartsa meg Dávid Ferenc láng lelkét. Sajátítsa el
Hunyadi Demeter bölcseségét és tapintatát, Enyedi, Toroczkai és Körmöczi tudományát, Koncz Boldizsár hűségét, Almási Mihály közigazgatási talentumát, Szentábrahámi phoenixszerű szervező és megtartó erejét, s ha talán
csapásokkal és nehéz körülményekkel kell szembe menni,
Székely Sándor és Kriza költői vénáját, mely még akkor
is mutat béke, megnyugvás és szabadulás olajagát, ha
mindent beláthatatlan ár borit el. Ne csüggeszsze ez a
körülmény, hogy hivei száma kevesebb más korai püspökök hivei számánál. Jézusnak a tizenkét n y i l v á n o s
tanítványon kivül volt még más t i t k o s hetven tanítványa is. A főtisztelendőséged tudva levő hatvan ezerén
kivül lehetnek és vannak is még titkosak is. Több Saulusbul lett már Jézus óta Pál. Különben is kicsiny csillag
is képes volt hajdan b ö l c s e k e t vezérelni az igazság
bölcsőjéhez. Keresse ez után is az igazságot, mint eddig
tevé, s mi követjük.
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Nem fárasztom tovább becses figyelmét. Nem kivánok vissza élni a bizalommal, mely csupán ideiglenes,
helyettes főjegyzői hivatalomnál fogva igénytelen személyemnek juttatá a szerencsét, hogy ez ünnepélyes alkalommal a tanács óhajtásait vázoljam.
Isten tartsa meg főtisztelendőségedet király ő felsége
hajlandóságában, jó erőben egészségben, uri családja, az
anyaszentegyház, városunk és hazánk javára és előmenetelére, Isten éltesse sokáig, sokáig!"
A h. főjegyzőnek emez, a közönség által szintén
megélj enzett beszéde végeztével az elnök az e. k. tanács
ülését bezárta és az ünnepély végett ért.
De nem egészen; mert délután 2 ói'akor a püspöknél mintegy 80 személyre teritett dús asztal várta a
helybeli egyh. tanácsosokat, a vidékről ez alkalomra
bejött egyh. tanácsos aprait, s a város különböző testületeinek kitűnőségeit. A kedélyes lakoma vidám kedvre
hangolta a jelenvoltakat, s annak ősi szokás szerint fel '
köszöntésekben adtak kifejezést. A pohárköszöntések
sorát a házi gazda, a püspök nyitotta meg, a ki a kir.
Ő felségére ürítette serlegét. Poharat emeltek továbbá
Berde Áron a kormányra és Trefort ministerre, Kovácsi
Antal, Dániel Gábor kir. biztosra, gr. Eszterházi Kálmán
Ferenc József püspökre, Váradi Károly Berde Áron főgondnokra, Nagy Lajos Nagy Péter ev. ref. püspökre,
Dr. Grroisz Gusztáv az unitáriusok hagyományos egyetértésére, Derzsi József Kolozsmegyére és képviselője gr.
Eszterházi Kálmánra, Veres Dénes Kolozsvár városára
Simon Elek polgármesterre, Péterfi Dénes Groisz Gusztáv egyemi rectorra, Nagy János Biró Pál kir. törv.
elnökre, Simon Elek Ferenc József püspökre, Májai
István Pál Sándor tanker. főigazgatóra, Kovács János
a helybeli testvér egyházak közötti egyetértésre és azok
jelen volt képviselőire, Veszszely Károly r. kath. plébánusra, Szász Gerő és Szász Domokos ev. ref. papokra
és Rosiescu Vazul gör. n. egy. esperesre, Szász Gerő
Berde Mózsára, Szász Domokos az unitárius főtan oda tanáraira és ifjúságára, Benc-^édi Gergely P. Horváth Kálmánra, Kovácsi Antal a püspöknére. Ittak még Fretwellért, Ideki Miklósért, Brassaiért, Kelemen Benőért,
Szigethi Miklósért, Nagy Lajosért, Kovácsi Antalért és
a budapesti fiók-egyházért, melynek elöljárósága nevében
Hajós János és Buzogány Áron, valamint a vásárhelyi
és udvarhelyi egyház tagjai ez alkalomra üdvözlő táviratokat küldöttek.
Végül nem hallgathatunk el egy megható jelenetet,
melyet a főtanodai ifjúság üdvözlő éneket idézett elé
ebéd alatt. Az ifjúság érzelmeit itt Gál Miklós Il-od
éves theologus tolmácsolta, mire a püspök meleg szavakban felelt, s köszönte meg az ifjúság megemlékezését.
Igy folyt le ez üunepély, melynek minden sorát és
részletét örömmel hozzuk t. olvasóink tudomására, s örömmel jegyeztük fel az egyházi történet és az utókor
szamara.
S. D.

K t j L Ö T N T F í D L É K .

* Ö Felsége Oroszfalu helv. hitv. egyházközségének
temploma fölépítésére magánpénztárából 200 frtnyi segélyt
adományozott.
* Gyászhír. Nt. F ő z ő L á s z l ó botykai reform,
lelkész, a f.-baranyai e.-megyében az Ur evangéliumának
egyik köztiszteletben s szeretetben állt, feddhetetlen jellemű hirdetője febr. hó 19-én 43 éves korában elhunyt.
Özvegyet Bogárdi Mészöly Eleonorát s 7 kis korú gyermeket hagyva hátra. Áldás és béke lengjen porai felett!
* A soproni ág. hitv. ev. gyülekezet presbyteriuma
a boldogult Petrik J. J. helyébe V e r e s J ó z s e f főgymnasiumi tanárt választotta meg magyar hitszónoknak.
* Nagyságos Madas Károly úr, egyházmegyénk
algondnoka és az ócsai ref. egyház tiszteletbeli főkurátora
még a mult évben, az épitendő lelkészlak költségeinek
fedezésére 200 forintot, és saját fenyves erdejéből 100
darab fenyőfát ajándékozott. — Folyó évi febr. hó 21-én
pedig ugyan e célra, a b. e. méls. Gróf Teleky Domokos
ö r ö k ö s e i t ő l , tek ifj. dr. Darányi Ignác családi ügyvéd úr közvetítése folytán ugyancsak 200 forintot kaptunk. — Ily nemes keblek ajándékaival kivált korunk
nehéz anyagi viszonyai között kevés egyház dicsekedhetik. Nem első ajándékaik ezek a nemes kebleknek, a
Gróf Teleki család tagjaínak és a Madas Károly úr neveivel, nem most találkozik először e téren a szives
olvasó. Nem emiitjük újra fel, a múltban tett adakozásaikat, melyek örökre felejthetetlenek lesznek egyházunk
hívei előtt, a még csak egyetlenegy tagja lesz ennek a
szegény kis egyháznak, most csak annak szeretnénk
gyönge szavainkkal kifejezést adni e néhány sorokban,
mit jelenleg érezünk a nemes keblek, ezen legújabb
adományaik felett. O ! de ez érzelmünknek kifejezést
adni nem tudunk, minden, mit egyházunk nevében mondhattunk ez „ h o g y a z é g á l d j a m e g a n e m e s
k e b l ű a d a k o z ó k a t , t a r t s a m e g Őket a Mind e n h a t ó h o s s z ú és b o l d o g é v e k e n k e r s z t ü l
é d e s h a z á n k n a k , a m a g y a r é s e r d é l y ors z á g i p r o t . e g y h á z u n k n a k boldogitására. SZABÓ
G É Z A s.-lelkész. H. T Ó T H L Á S Z L Ó gondnok.
* Az „Egyetértésinek irják S.-Patakról: ,Sárospatakon a ref. kollégium körében élénk szellemi mozgalom indult meg. Ugyanis a tanárok elhatározták, mikép
engedve az iijúság felkérésének, koronként közérdekű tár-,
gyakról tartanak fölolvasásokat. Ezen felolvasások elsejét f.
hó 25. dr. B a 11 a g i Aladár tanár tartotta meg a m a g y a r
n y o m d á s z a t f e j l ő d é s é r ő l 1473—1877. A fölolvasás nagy közönség, ifjak, tanárok, polgárok jelenlétében
történt, s a hallgatóságot kezdettől fogva végig a legnagyobb
érdekeltségben tartotta.® Mint mi értesülünk, a második
fölolvasást vasárnap, március 4-dikén dr. B a l l a g i G é z a
akadémiai tanár fogja tartani »Az újkori köztársaságról. <(

* A budapesti ágostai hitvallású evangyelmi magyar egyház f. é. március 9-dikén és 23-dikán s április
6-dikán és 20-dikán összesen négy felolvasást rendez,
melyeknek összes jövedelme, fele részben a Dr. Székács
József által kezdeményezett „Jelszó" alapítvány tőkéjének
gyarapítására, felerészben pedig iskolai célokra fog fordítatni. A felolvasások tárgyai a történelem, földrajz, társadalmi élet, széptan, természettudomány, jogtan és költészet s. a. t. köréből lesznek merítve, — s tartásukra
Batizfalvy István, Greguss Ágost, Győry Vilmos, Hunfalvy Pál, Hunfalvy János, Torkos László, Péterfi Sándor, Pulszky Ferenc, Dr. Pulszky Ágost, Dr. Vécsey
Tamás és Zsilinszky Mihály urak lőnek megnyerve. A
felolvasások helyisége az evan. egyh. díszterme, tartásuk
idejének kezdete pedig esti 7 óra. Az első felolvasás tartat i k : 1877. március 9-dikén. Tárgyai : Emlékirataimból
irta és felolvassa Pulszky Ferenc. „Anyai feddés" költemény, irta és felolvassa Győri Vilmos. Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és nyilvánosan nyugtáztatnak.
* Katonai anyakönyvek Még az 1875-ik év december havában megküldte fő esperesi hivatalunk számunkra
a püspöki úton leérkezett „ k a t o n á k s z ü l e t é s ie s k e t é s i , é s h a l á l o z á s i m i n t a a n y a k ö y ve i"nek másolatát, hogy azokat, az esetleg szükségessé leendő
anyakönyvvezetés céljából, az illető anyakönyvekbe, külön-külön állólag, másolat szerény bejegyezzük! De az a
kérdés, hogy az ily nemű anyakönyv vezetés csak a
tényleg szolgálatban lévő, vagy egyszersmind a szabadságban itthon lévő katonákra is tartozik-é ? Részemről ez
utóbbi véleményben volnék ; de egy más egyházmegyéből
vidékünkre jött i f j ú segédlelkészszel erről beszélgetvén,
tőle úgy haliám, hogy ő ama bizonyos egyházmegyében,
kan. visita alkalmával úgy értesült, miszerént azon „ k a t o n a i a n y a k ö n y v i e k csak is a tényleg szolgálatban
lévő katonákra vonatkoznak! E tekintély ellenében, az
én nézetem helyességét látszanak igazolni a n. mélt.
vallási és közoktatási m. kir. ministerium előttem ismeretes intézményei, melyek szerént a tartalékbeli és a huzamosabb időre szabadságolt katonák házasulását igazoló
anyakönyvi kivonatok a megszabott hivatalos alakban
kiállitatni (olvasható a dunamell. 1874. jun. e. k. közgy.
j. k. 19-ik sz. a.); továbbá- „a polgári lelkészek részéről
hivatalból ki állítandó anyakönyvi bizonylatok a hadsereghez tartozó személyek érdekében a mintaívekben
foglalt rovatoknak megfelelőleg kiállitatni" (olv. ugyan
azon j. k. 27 ik sz. a.) és végre, a honvédek nősülési,
halotti bizonyítványa', hivatalból, „hivatalos alakban kiadatni" (olv. 1874. nov. e. k. k. gy. j k . 22. sz. a.)
rendeltetnek. Feltett kérdésem bármily csekélynek tűnjék
is föl valaki előtt: nekem nagy ! mert reá nézve nem
vagyok tisztában. Ha a szóban lévő katonai minta anyakönyvek c ak a tényleges szolgálatban lévő katonákra
tartoznak : akkor a halottak anyakönyve „foglalkozás'
rovatának ugyan mi értelme lehet? ha pedig a szabadságos katonákra is tartoznak : akkor a temérdek szabadságos sor és honvéd katonák minden gyermekeinek
a

szüle' tek és kereszteltek katonai minta-anyakönyvébe
való beírásának ugyan mi célja lehet? Föltett kérdésemre
a világos és egyenes feleletet, kérem és várom K I M I T I
LÁSZLÓ, reformált lelkész.

ref. egyházban gyűlt perselypénz 11 frt 40 kr. B a r t h o l o m a e i d e s z J á n o s ág. h. lelkész úr a nyíregyházi
ev. egyház 100 frtos alapítványa 1876-dik évi kamata
fejében 6 frt.

* Köszönet nyilvánítás. A budapesti ref. theol.
ifjúság „segélyegylete" részére ujabban adakoztak : Filó
Lajos leik. úr 3 frt. Szőcs Farkas úr 2 frt. Szentes
János úr 1 frt. nt. Kiss Károly lelkész úr 2 frt. Hitre
József tanitó úr 3 írt. Fromm - Antal úr 3 frt. Mátyás
Jánosné 1 frt. Összesen 15 frt. Kegyes adományaikért
fogadják a t. adakozók az ifjúság hálás köszönetét. Buda-pest 1877. mart. 1. Mátyás József egyl. elnök, Benkő
István egyl. pénztárnok.

A moldva-oláhországi missióra F i l ó L a j o s n.kőrösi ref. lelkész úr 3 frt.

Szerkesztői mondanivalók.
S z ; . J . urnák S.-P . . . on. köszönjük, folytatását kérjük, de
sort csak csak a jövő hó elején keríthetünk reá. S z . ] M . úrnak.
Sok érdekest tartalmaznak a küldött s köszönettel vett ^régiségek®,
hozandjuk, de néhány heti várakozást kérünk. Hernádi úrnak.
A Barla J. úr cikkére küldött választ kaptuk, de felesleges volna közölnünk, miután mint »Belföldünk® második cikkéből is méltóztatik
látni a dunántúli ref. egyházkerületben a választhatók sorából k i
vannak zárva nem csak a kanonikus vétségben léledzó'k, de minden
más egyházkerületbeli lelkészek és segédlelkészek is. Bámulatos egy
intézkedés biz ez, de igy van.

A_D AKOZÁSOK.
A budapesti protestáns országos árvaházra M i k i o v i c z B á l i n t ref. lelkész úr a hódmező-vásárhelyi

HIRDETÉSEK

Pályázat.
A brassói ág. hitv. magyar egyházközségnél

megürült

3 9 1 frt évi fizetéssel ós szabad lakással

díjazott s körülbelol 4 0 f r t mellékjövedelemmel összekötött vallástanitói s k á n t o r i állomásra ezennel pályázat hirdettetik.
Pályázni kívánók felkéretnek,

hogy kellően felszerelt folyamodásukat folyó évi március hó 2 4 - i g

az egyháztanács elnökségének bérmentesen beküldják, vagy személyesen benyújtsák.

i_2

A késmárki ev. népiskola felsőbb leányosztályában a megürült tanszék a jövő iskolai évben

egy

ev. tanitó vagy ev. tanítónő által lesz betöltendő. K i v á u t a t i k : tanképességi bizonyítvány, a német ós magyarnyelvnek tökéletes ismerete, a tanítónőtől különösen

képesítés a női

munkák

tanítására.

Idegen

nyelvek

ismerete, ének és zenében való jártasság egyenlő viszoyok között előnyül szolgál. Tanitási nyelv: a német.
Személyes bemutatás kívánatos. Fizetés: 3 8 2 frt. rendes évi fizetés, minden késmárki

tanítványtól

minden idegentől 10 frtnyi tandij, 4 4 k . m. fa a házhoz szállítva; 4 — 8

hectoliter

árpa

kellően felszerelt folyamodványaikat legkésőbb

legyenek

szívesek

1 8 7 7 . március

hó

31-kéig

beküldeni.

stb.

5 frt,
Pályázók

alulírotthoz

3—3
Késmárk, 1 8 7 7 . J a n u á r

22-én.

Páyer

Hugó,

egyházi ós iskolai felügyelő.

KLEIN ALFRÉD kiadó-könyvkereskedése S.-A.-UJHELYT.
Lukács Ödön

„EGYHÁZI

nyíregyházi ref. lelkész

MUNKÁIBA."

H a t évi hivataloskodásom alatt körülbelül 3 — 4 kötetre terjedő e r e d e t i egyházi dolgozatom
van készen kéziratban; mivel e munkákat én a szószéken kedvező sikerrel használtam: elhatároztam azok
közül egy kötetet, mutatvány gyanánt, világ elé bocsátani; a figyelem és érdeklődés, melylyel t. tiszttársaim,
ismerőseim e kötet iránt viseltetni fognak, liatározand a felett, hogy a többieket mostanában sajtó alá rendezzem-e
vagy s e m ? ! Beszédeimre, tájékozásul, előlegesen is megjegyzem, hogy az olvasó közönség azokban hitet, melegséget s a meggyőződés hangját fogja feltalálni; tartalmukat igyekeztem érdekessé s az alakot a tartalomnak megfelelővé t e n n i ; talán itt-ott szokatlan modorral s eszmékkel fog a t . közönség találkozni e beszédekb e n ; de meghallom, hogy i t t nem kerestem nyomokat, melyekbe hágjak, s lehető félszegségeirnet, hiányaimat
a szokatlan ut akadályai fedezzék el. Leend e kötetben néhány ünnepi, alkalmi, közönséges és Jhalotti,
összesen 3 0 - 3 5 beszéd, 16 nyomtatott iven.
E l ö í i z e t e s i á r a 1 f r t 8 0 l i r . , mely összeg, a szokásos postai utalvány mellett,
könyvkiadóhoz küldendő. A könyv a t . előfizetőknek
fog megküldetni. Munkámat t . üszttársaiin becses figyelmébe ajánlva, maradtam Nyíregyházán, január 1 - é n , 1 8 7 7 .

Klein Alfréd sáíoralja-ujhelyi

bérmentve

Lukács
Kiadásunkban

továbbá

F E J E S ISTVÁN

Ödön,

ref, lelkész s egyhmegyei tanácsbiró.

megjelent:

s.-a.-ujhelyi ref. lelkész

E C i l I I Í K I B E N Z É U F J , két kötet á r a 4 f r t .
, T E M E T É S I B E S Z É D E I , ára i frt.
E G Y S Z É P ASSZöaTOT, (a KisíaMy-tta. által 50 aranynyal jnt. költői beszély.) Ara eo kr.
Dr. KERÉNYI EDE felgymn. tanár

A világtörténelem időrendi átnézete különös tekintettel Magyarországra.
Nyolcadrét 1 3 0 lap. Á r a 1 f r t .

Magyarország történetének időrendi átnézete.
-<íLxa- 3 6 I c r a j c á r .
Ezen épen most megjelent segéd-tankönyvek feladata azon nagy szükségen, melyet a történelem tanárai leginkább éreztek, hatályosan segiteni. Kerényi általános világtörténelmi repetitoriuma a magyar nevelési szakirodalomban bizonyára hézagot pótol, és mint nélkülözheti en segédkönyv helyet fog találni úgy a reál, mint az al- és fó'gymnasiumokban. Kerényi időrendi átnézete Németországban és Ausztriában szélesen elterjedt hasonnemű tankönyvek alapján, és különösen Dr. Eichter H. M. bécsi keresk. akadémiai tanár ugyanily műve után
készült, de fó'tekintettel Magyarországra, melyre nézve Horváth Mihály történelmi művei szolgáltatták a vezérfonalat. — A számtalan e nemű
német dolgozatok, úgy szakkörökben, mint a nagy közönség részéről is mindig elismeréssel fogadtattak és maiglan is meleg pártolásnak
örvendenek ; hasonnemű föltevésre jogosithatják e könyv szerzőjét a magyar közönségről is. Kitűnő szolgálatot tehet az, mint vezérfonal a
tanároknak előadásaik folytán; a tanulóknak a vizsgákra készülés alkalmával, a mennyiben ebből rövid idő alatt képesek ismételve átnézni
az egész történelmet, a helyett, hogy az előirt nagy terjedelmű könyveket kellene újra áttanulmányozniok. — Különben gy akorlati beosztásánál és az eseményeket egyszerre föltáró alakjánál fogva sikerrel használhatják azt mindazok, kik valamely történeti tényt, művészeti vagy
irodalmi eseményt emlékezetökből kiejtettek, a mennyiben e mű, mely egész 187'2-ig terjed, rögtöni tájékozást nyújt bármely történeti
dologra nézve.

Hasonnemű figyelmet érdemel szerző

M a g y a r o r s z á g történetének időrendi átnézete" (ára 36 kr.). — Ez teljesen

önálló dolgozat, s mint ilyen Magyarország történetére nézve az első segéd-tankönyv.
Mindkét könyvet ajánljuk a tanférfiak és tanulók
figyelmébe.

„Pester Lloyd" tanügyi lapja 1876. március 20.

Megrendelési pénzek legkényelmesebben postautalványnyal küldhetők
esetben a megrendelt könyvek bérmentve szállíttatnak.

6-

be, mely

Klem Alfréi MatMönFtesMése S.-A.-üjlieiyben,

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballaiíi Mór. Főmunkatárs: F a r k a s József.
Nyomatott: Deutsch Miféle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sas. a.

I O .

Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. március 11.

i z .

P R O T E S T A 1 T S

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP,
Szerkesztő- és
KIADÓ-HIVATAL:
VIII. k e r . Mária-utca 10. sz. I. em.

Előfizetési

díj:

Hirdetések

Teljes Hzáiiiu példányokkal

mindég szolgálhatunk.

pályája

Azon t. előfizetők, kiknek eló'íizetésök e hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

közepén

elbukott;

mély

fájdalmára

egész

nemzetének.
Ezen rendkívüli

férfiú élete ós működése

vonásaival akarjuk t . olvasóinkat

ez

főbb

alkalommal az

elhunyt egyik tanítványának ós tisztelőjének — Dammannak —

róla készitett

életrajza alapján

megis-

mertetni.

Dawson György.

Dawson 1 8 2 1 . február 24-én született London-

(Szül. 1821. febr. 24. Meghalt 1876. nov. 30.)

ban, az Irwing által hiressó lett templom közelében.
Mindegyik
kik előttük

mely a jövőre

korszakból,

befolyást gyakorol,

kiválóbb

mutat fel a történelem férfiakat,

egy határozott célt tartva,

kortársaikat

Atyja, a ki kitűnő s nagy tiszteletben álló tanitó volt,
maga foglalkozott gyermekeinek első nevelésével.
öröklötté

György fia a világos értelmet,

Tőle

tudomány-

néhány lépéssel megelőzik, és a keblüket átható tisz-

szomjat, az irodalom iránti szeretetet, a kifejezésekben

tább világosság fáklyáját fennen lobogtatva, mutatják

az erőt, merészséget, s szilárd alapelveket. — Élete

az emberiség által követendő u t a t ; férfiakat, kik bár

20-dik évében a glaskowi

saját korukkal, mégis azt megelőzve, a következő nem-

hol már mint tanuló ismereteinek külömbfólesége és

egyetem

polgárává lett,

zedékek számára élnek. Minél nagyobbak az ily férfiak,

alapossága által társai közül messze kimagaslott. Már

míg e földön

akkor nagy érdekeltséggel olvasgatta az angol irodalom

zarándokolnak, más embertársaikhoz; a valódi nagy-

kiválóbb termékeit,a mi pedig ekkor,kivált theologusoknál

ság nem igényel semmi elsőséget egyebek felett. De

ritka eset volt, különösen hű tanítványa,

midőn a halál elragadja őket szemeink elől, s csilla-

telője volt Carlyle Tamásnak, e mellett buzgó tanul-

gokként az elmúlt idő egére helyezi őket, akkor veszi

mányozója

észre az elámult világ,

hatást

annál inkább hasonlóknak

látszanak,

hogy helyök ide lent pótol-

hatatlan.
Ezt

a német

gyakorolván

irodalom

kincseinek;

reá mindenek

felett

nagy tisznem

kis

Luther, a

német bölcsészek, továbbá Lessing, Göthe és Schiller.
érezte Anglia nagy része,

midőn Dawson

Atyjának, ezen régi modorú szigorú baptistának óhaj-

hogy

tására, kinek orthodox szigora alatt gyermek korában

ezt kérdezte mindenki,

egész vasárnapokon át nyugodtan kelle ülnie ós bib-

mélyen megdöbbenve s aggódó kételyek kőzött a mult

liai mondatokat s az énekeskönyv egyes verseit kelle

óv nov. 30-án Birmingham utcáin, nyilvános helyein,

betanulnia,

halálának
Dawson

hire elterjedt.
György

„Lehető

meghalt ?"

a tőzsdén, boltokban

volna az,

s műhelyekben.

Lehető volna

a theologia

magát, hogy egykor

ez ? Hisz oly munkás s látszólag oly erős volt; har-

körében

madnappal korábban tartott beszéde még alig hang-

„Magister artium",

tanulmányozására

majd

lelkószkedjék.

szentelte

ezen sajátságos felekezet

Miután

az egyetemet

mint

tudományos kincsekkel gazdagon

zott el, — és már halva volna? Fájdalom való volt.

megrakodva,

A hős, nemes lelkű keresztyén hős teljes fegyverzetben

volna, elfogadá Birmingham egyik baptista

testileg és lelkileg kifejlődve elhagyta
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gyüleke-

zetének hívását és lelkészévé lett a „Sión hegyi" egy-

a

házközségnek.

leg

A gyülekezet

tagjainak

száma rövid

nonconfirmistáknál
ugyan

nem

ez

^történni

volt

valami

templom

plom, nehéz levén egy ily nagy

kicsinynyé lett azok befogadására; de kicsinynyé lett

kalmas templomhelyet szerezni;

idő alatt annyira
ezen templom
helyre.

megszaporodott,

a

lelkésznek

is;

hogy

a

nagy volt <5 erre a

A Sión kegyes hívei nem viselhették el lei-

kükön, hogy az ő

fiatal

lelkészük

„nyilvános com-

szokott.
nagyszerű

gyári

volt feldíszítve, a székek egyszerűek, jók,

szentelt

E

mellett

kiképződött és behozatott elég j ó templomi

szívű , szeretetteljes keresztyén

éneklés.

sabb működési kört kelle keresni,

s csak hamar talált

is ilyet.
eredeti, egészen

u j és

szokat-

egy
a'att

zene

és

Nem sokkal az uj templom megnyitása után megnősült, összekelvén

Az ő merőben

kényelme-

lelkész főfelügyelete

nem viselték magukon a baptisták „vízjelét". A nemes
tága-

Ízletesen

megengedte, hogy nagy ünnepek alkalmával virágokkal is felékesíthessék a templomát.

prédikátornak

tem-

sek voltak, és — a mi eddig hallatlan volt — Dawson

j ó orgonista vezetése s a

kik

a

városban al-

de belseje

munio" alkalmával kész volt az idvezitő emlékezetére
kenyeret olyanok számára is megtörni,

Külső-

leányával.

egy ottani

Boldogabb

tekintélyes kereskedő

házasság

mint az övé,

kevés

lan kathedrai szónoklata által, a melyben került min-

köttetett a földön.

den üres szónoklati műfogásokat,

tehetségekkel, élénk kedélylyel, csüggedést nem ismerő

hanem a melyet ő

egészen egyszerű, természetes, komoly,
hangon

s hatásteljes

szokott tartani, annyira megérthetővé s sze-

erélylyel

és

Neje, kit az ég ritka szép

mélyen

érző

lelki

vallásos lelkülettel áldott

meg, valóban felesegítsége volt neki, a minőre szük-

retetté tette magát a nagy közönség előtt, hogy férfiak

sége is vala egy ily férfiúnak,

és nők, öregek és ifjak, gazdagok és szegények, magas

kedvvel és buzgósággal hajthassa végre.

hogy kitűzött művét

műveltségüek és egészen iskolázatlanok ellenállhatlan

A ki az angol felekezetességnek Dawson fellépte

vonzalmat éreztek magukban az ifjú lelkész iránt, s

előtti lényegét és benső életét ismeri, és tudja, hogy

e köré csoportosultak.

mindegyik kis vallási társulat mily híven őrködött az

A „Sión" gyülekezetben viselt

hivataláról lemondott, de az általa megnépesitett gyü-

ő „szigorú

lekezetnek mintegy 2 0 0 0 tagja felkérte, hogy vegye

rakott önmagára bilincseket és a hagyományos hatá-

át

rokon soha

a

vezetését

egy

„szabad"

egyháznak,

melyben

theologiai iskolája" felett;
túl

nem

lépett:

meggyőződésével és tannézleteivel összhangzólag legyen

egy oly emberre nézve,

az tudni

hogy miként
fogja, hogy

ki maga is ilyesféle

körül-

egyesítő feje oly keresztyéneknek, kik a teljesen soha

mények között nőtt fel, mily munka volt minden kor-

nem tisztázható hitcikkek felett eredő tanviták egész-

látot letördelni, a múlttal teljesen szakítani, s magá-

ségtelen

nak szabadságot vívni ki,

légköréből

kimenekülve,

egyesülni

akarnak

oly célból, hogy együtt tartsák keresztyén isteni tisz-

hogy azután egyebeket is

az elviselhetlek 'szolgaságból kiszabadíthasson.

Önként

teletüket, és a keresztyén munkásságot a szegények,

következett, hogy ő ezentúl került minden felekezeties-

elhagyatottak,

kedést, hogy ő minden erejét a felekezeti külömbségek

gyámoltalanok

és neveletlenek között

együttesen gyakorolják.

megszüntetésére, ós a sektáskodás kisszerűségének ki-

0 e meghívást elfogadta; számára uj templomot
építettek, a mely már 1 8 4 6

nyarán

felszenteltetett

és megnyittatott. Ezen nagyobb s jobb Siónt ő
Idvezitő

egyháza"

névvel ruházta f e l ;

„the

Church

és

az ő első

of

the

„az

Saviour"

egyházi

beszéde,

mutatására fordította.
előharcosává

és

gondolatnak

védelmezőjévé

jog, hogy

kimondja,

hogy

a hit

minden

tárgyait

mire törekszik ő és gyülekezete, nevezetesen, hogy az

lódjék,

egyéni vélemények kölömbözősége mellett

védelmére kelhessen.

is legyünk

a

szabad

mert hiszen

mint neki), hanem igenis a szabad gondolatnak, mely

az

világosan

ő

erősebb hite, valódibb vallásostudata kinek sem volt,

melyet ebben tartott, ezen tétel felett „a kor igényei
irányában,"

lett

(nem a hitetlenségnek,

által megvédelmeztetik

egyház

Hova tovább hű és folyton éber

s hogy annak,

ember számára az a

illetőleg szabadon vizsgá-

mit ő igazságnak ismert fel,

Dawson valódi puritán volt, és

egy gyek a keresztyén életben ós munkásságban. Ezen

az által, hogy ő a puritánismus merevségét s korlá-

beszéde nyomtatásban is megjelent, s rendkívüli

ér-

toltságát megtámadta, és egész erejével az egyeseknek

egész

berende-

szabadsága mellett harcolt, bebizonyitá, hogy valóban

egészen

liberális

az volt. Ő egy u j térre, s eddigelé járatlan ösvényre

mint eddigelé

lépett, de határozott bátorsággal, s véleményét oly

dekeltséggel fogadtatott.

A templom

zése, az isteni

szervezése

tisztelet

elvek szerint történt, és több Ízléssel,

szabadon oly nyíltan kimondta az egész világ

előtt,

confessiótlan. És még is inkább az üdvezitő

hogy

ellen

dokain haladt gyülekezetével, mint azok,

e

miatt

minden

régi

előítéletet

maga

nyom-

kik a

hit-

vallástételek sokasága mellett mozdulni sem

mernek,

De ő el volt határozva, hogy a mellett, mit ő igaz-

mozdulni sem tudnak. Különben

is

nak ismert fel,

hitvallása, J é z u s gyönyörű hegyi beszéde.

zúdított,

s a leghevesebb

ellentállással

harcolni fog,

találkozott.

és ha a szükség ú g y

hozza magával, harcolni fog e g y e d ü l

is,

S küzdött nem csak a templomi szószéken s az
hordozó

nem úgy mint sok mester Izraelben, kik minden előleges áttekintés nélkül olvasnak

barátjaként

az emberiség jogainak védelmezésére s a haladás aka-

a száj.

dályainak elhárítására, ő mindenütt ott volt s műköcsillogó

fegyverekkel,

epistolát.

Az imádságot könyv nélkül mondotta.
csak ugyan mindég

s azon

bibliai

lelkésznek kötelessége

s magát itt is a nép igazi

Lelkesedésével

A

helyeket elsőben önnön lelkében átdolgozta, átérezte,

mutatni fel. Miért is, a hol csak alkalom kínálkozott

dött.

felolva-

úgy fogott azoknak felolvasásához nyilvánosan. Tehát

a nyilvános helyeken s a világias célú gyűléseken is
megjelenni,

helyek

volt

Szerinte a testvérei

de egyebütt is.

javát őszintén keblén

bibliai

sásának, s nagy mester az imádkozásban.

és a harcban elesni.
irodalom terén,

Mestere volt továbbá a

harcolni,

Dawsonnak

í g y nála

a sziv teljességéből

szólhatott

Ez által nem esett azon gyakori hibába, melybe
sokan beleesnek, hogy előadása egyhangú lett

volna,

melyekkel a szabad eszmék mellett harcra kelt, meg-

a mi

nyerte hallgatói köztetszését. Ismeretgazdagsága, cso-

holott pedig rendeltetése az, hogy a sziveket a buz-

dás

hatású

szónoki

ereje,

beszédeiből visztükrö/.ődő
mtíködének

a

hallgatóira

élénk

valódi
tett

kedélye,

élcei,

a

pathos mind közrebenyomás fokozására.

S e mellett birtokában volt ő azon titoknak,

által

góság

az

ima

szárnyain

opus

operatummá

égbe ragadja,

alacsonyul,

sziveket

és

ragadjon meg. Dawson imádságai valóságos
rok

melylyel

velőket
zsoltá-

valának.
Ezzel

is megmutatta,

hogy

a vallás

egészen

mindenki szívét, még ellenségeiét is meg tudta nyerni.

más, mint theologiai dogmák, speculatiók

Mert hisz

vagy szellemdús theoriák összege, ós más mint puszta

ő úgy

ismerőseihez,

tudott

beszélni,

barát barátaihoz,

mint az

testvér

ismerős

testvéreihez.

érzelem dolga.

foglalatja,

A vallás lényege az embernek

egész

Még akkor is, midőn hevesebb harcait vívta, s beszé-

valójára kiható uralom, az egész embert fogva t a r t j a ,

deiben kemény szavakat, élesen csipdeső élces,

szüksége van az érzelemre, szüksége a tettre, szóra,

gúnyosan

maró

mindenki,

hogy

kifejezéseket használt
az ő méregben

is,

majd

jól tudta

mártottuak

látszó

stb. A hagyomány

által

ránk

maradt

vallástótelek

nem mindenkinél és nem minden időben igaz kifeje-

nyilai csak a jogtalanság, a helytelen alapelvek, nem

jezései

pedig az egyének ellen irányoztattak.

nem cserélhetők fel a vallás igazságaival. A z a vilá-

sok

olyasmit

megbocsátottak,

mit

Azért is neki
kevésbbé

nemes

lelkűnek rosz néven vettek volna.

nála.

Természeténél

Vallási

igazságok defiuitiói

gosság, mely az apostolokat és

megnyeröleg

egyéb

nagy

tanító-

szabadon.

fogva az ő lelkülete

inkább női szelíd lelkület volt.

hitnek.

kat megvilágított, ma is fénylik, ez mindenekhez eljut

Már a benne levő lelki ellentétek
hatottak

a belső

Egész

valóját

sze-

És mi lett Dawson 3 2 évi működésének

ered-

ménye ? Az, hogy egészen észrevétlenül egy liberális

rénység ós igénytelenség takarta. Akarata meg olyan

keresztyénséget hozott létre,

volt mint a vas,

bá-

kózhatott el egészen Dawson müvének befolyása elő 1

tulajdonsá-

Már mondottuk, hogy az ő működése mint lel-

igazságszeretete

hajlitliatlan,

torsága csupa tüz. Ilyen természettel és

egy

egyház

sem

zár-

gokkal megáldott ember azután, ha környezete meg-

készé nem szorítkozott

ismerte,

arra kiterjedt gazdag ismeretű figyelme, a mi az em-

ós megértette,

csak

nemes tárgyává, a minthogy

a

szeretetnek

szerette

is őt

lehet
gyüle-

Minden téren az
merítette,

és

az

a kathedrára,

emberiség

elévülhetlen

magyar

bői égével, vallásos melegség, fenkölt

tettel Németországnak pártjára állt.

gyöngéd

érzés és erély, a mik leginkább jellemzik.
Szemére vetették Dawsonnak, hogy az ő egyháza

jogai

mellett foglalt állást. í g y felemelte szavát a 1 e n g y e l ,

életre alkalmazta. Tele voltak a legszebb gondolatok
lélek,

mind

beriség iólétére emeltyűül szolgált.

kezete, a jó pásztort a hű nyáj.
Egyházi beszédeit az életből

pusztán

és o l a s z ügyben. Majd 1.870/1 szóval é.s
Emersonnal

megmászta a barrikádokat Párisban, C a r 1 y 1 e 1 a 1 beutazta

Némethont,

ismerte

éjszakot

és
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délt.

Voll

Egyptomban, utazott Palestiuában,

bejárta az Egye-

sült államokat. Egy pár évvel halála előtt áthajózott
Amerikába, hogy ott népszerű

felolvasásokat tartson,

mindenütt nagyszerű kitüntetésekkel fogadták.
N a g y lendülettel volt

személyes

érintkezése

népnevelésre. A mely iskolák az ő egyházi

a

vezetése

alatt állottak, mintaképei lettek az angol iskoláknak.
Az irodalom

terén

is

tevékeny

munkásságot

f e j t e t t ki. Nevezetesebb m ű v e i : „Költők ós irók
Erzsébethi periódus a l a t t . "

„Shakespeare,"

az

„Gobbet"

„ W e s l e y . " „Goldsmith." „ J ó h n s o n . „ „ H u t t o n . " „Darwin."

„Voltain"

„Roussean."

„Cellini."

stb.

Az ő munkásságának köszöni B i r m i n g h a m

nyil-

vános könyvtárait, olvasó-termeit. Alapitó-elnöke volt
a Shakespeare körnek.

Utolsó nyilvános beszéde volt>

melyben a török kegyetlenségek ellen fordul.
í g y nem csoda, ha egész Albion
midőn mult év nov. 3 0 - á n az

angol

gyászt öltött,
lapok

Dawson

halálát kirül hozták, és minden lap ú g y apostrofálta az
ő nevét: A z i g a z
igaz

mester

mester

Izraelben

nincs

többé!

Az

meghalt!"
FARKAS

JÓZSEF.

Miről van szó ?
Szükséges, hogy azon érvek némelyikéhez, melyeket
mult cikkemben hangsúlyoztam, egyetmást kiegészitőül
hozzáadjak, s a mennyiben szükségét látom, gyöDgébbek
kedveért olyanokat is elmondjak, a melyek teljesen megvilágítják a helyzetet, s kézzelfoghatóvá teszik a pataki
jogakadémia Miskolcra áthelyeztetésének imperativ szükségességét. Tennem kell ezt nemcsak azért, mivel meglehet némelyek ma sem tudják, hogy igazán miről van
szó, mert nem az ügy érdeméhez szólanak, hanem félre
beszélnek mint a lázbeteg, s ezeket is fel kell világositani
a dolog felől, ha lehet: hanem azért is, mivel én sem
nem X-nek sem nem Y-nak beszélem az áthelyezés előnyös voltát, miután ily ismeretlen mennyiségekkel semmi
kedvem bajlódni, hanem az ország közönségéhez iDtézem
szavamat, azon közönséghez, melyről van okom azt hinni,
hogy önzetlenül érdeklődik a nagy fontosságú s következményeiben nagy horderejű ügy iránt. Azon t. közönség
előtt emelek szót, mely higgadt bölcsességgel megfontol
minden nyomós érvet, melynek Ítéletét a szenvedély
vak mámora soha el nem homályosíthatja.
Azt mondtam „ P a t a k-e v a g y M i s k o l c " című
cikkemben, hogy jog akadémiának' nagyobb központban
van egyedül helye, mert csak ott lehet létezésének állandó
alapja. Nem akarom többé azon érveket ismételni, melyeket már felhasználtam, nehogy azon vádat vágja valaki
a fejemhez, hogy önmagamat plagizálom, mikor fejlett

irodalmi viszonyaink között elég olyan tehetség akad
úgy is a ki mást fosztogat, hanem a mathematika csalhatatlan számaival akarom kimutatni azt, hogy kis városban, vagy olyan falúszerű fészekben a milyen többek
közt Patak, nincs már ma helyén a jogakadémia.
Mert ugyanis hol van valamely tanintézet létezhe
tésének alapja? Felelet: mindenek előtt ott, hol állandó
és elég nagy közönségre számíthat. A jogakadémia közönsége áll a joghallgató ifjakból, s mit tapasztalunk ? A
mily mértékben zsugorodik össze a város teriméje, azon
arányban fogy a benne elhelyezett jogi iskola növendékserege. De lássuk magát az állaprajzi kimutatást. Felvettem
12 jogakadémiát, mert az e p e r j e s i már megszűnt, s
igy fölösleges lenne vele is foglalkoznom. íme az érdekes
táblázat:
1. P o z s o n y szab. kir. város 46.000 lakossal, kir.
jogakadémiájában van 202 tanuló. — N a g y - V á r a d ,
megye székhelye, 28.698 lakossal, kir. jogakademiájának
népessége: 138.—3. D e b r e c e n, Hajdúmegye székhelye,
46.111 lakossal, jogakademiájában van 125 tanuló. —
4. K e c s k e m é t 42 000 lakossal, jogakademiája á l l :
114 tanulóból. — 5. G y ő r 18.000 lakossal, jogakademiájában van 102 jogász. — 6. K a s s a 21.742 lakossal
jogakademiája 101 tanulóval. — 7. P é c s 23.863 lakossal, jogakademiája 80 tanulóval. — 8. E g e r 19.150
lakossal, jogakademiája 66 tanulóval. — 9. N a g y - S z e b e n 18.998 lakossal, jogakademiája 64 tanulóval. — 10.
S á r o s P a t a k 5000 lakossal jogakademiája 58 tanulóval. — 11. P á p a 12.000 lakossal, jogakademiája két
évi tanfolyammal 37 tanulóval. — 12. M á r a m a r o s S z i g e t 8000 lakossal, jogakademiája 35 növendékkel.
Ezen statistikai adatokból két dolog lóg ki. 1. Hogy
népesség tekintetében P a t a k o t 12 jogakadémia közt a
10-ik hely illeti, ez is csak azért, mert, a mint már érintettem P á p á n c s a k 2 o s z t á l y v a n e z i d e i g
s z e r v e z v e . 2-szor hogy jogakadémia kis városba nem
való, r a mit a 10-dik sz. a. előforduló P a t a k és a 12-ik
sz. a. álló M.-S z i g e t számadatai minden metaphysimiskai okoskodása dacára is határozottan kimutatnak. De
még mást is beszélnek a számok. Ugyan mit?
Azt is megmondják e számok, hogy csak a nagyobb
városokban lesz, a legközelebbi jövőben a jogakadémiáknak népességök. Ilyen városok ezek: Pozsony, Győr,
N.-Várad, Kassa, Debrecen, Kecskemét; mert csak az
ezen városokban levő jogakadémiák népessége haladja meg
a 100-as juridikai tekintetben ez úttal rendkívüli fontosságai biró kabbalistikus számot. A többiek vegetálni fognak,
lesz 20—30 tanulójukba meddig lesz,t. i. a meddig a nagyobb
gócpontok azokat is magokhoz nem vonják. Csakhogy
lassanként magokhoz fogják vonzani, ugyan mit gondolnak bizonyos augurok miért ? Hát azért, mert a kisvárosi jogi iskoláknak addig lehetett csak jelentékenyebb
népességük, a meddig 2 — 3 éves volt a tanfolyam, s
nagy hamarsággal lelehetett tudni bennök mindenféle
tudományt, s illetőleg az egyetemi 4 évig kinlódó ifjaknak elibök lehetett vágni. Ma már ez megszűnt, akár a

budapesti, akár a kolozsvári egyetemen, akár valamely
a következő számadatokban. Az is komoly kérdés, vajon
jogakademiában tanuljon valaki, 4 évig kell tanulnia, s
az a pataki jogtanár a kinek az évi fizetése, most 1200
igy minden oly fiatal ember, a ki nem akarja magát mint
forint és 200 frt lakbér, miképen élhet meg ezen csekély
akadémiai-polgár, az ifjúság legszebb éveiben kisvárosi
összegből olyan kulcsos városban, a milyen őt Patakhoz
pórázon vezettetni, s hogy úgy mondjam, a fejlődés legképest Miskolc? Nos hát lássuk: Patakon jelenleg 2
kiválóbb éveiben nem akarja magát bizonyos, szellemi jogtanár kap a kollégiumtól szállást és pedig egy-egy
sutaságba belelovagolni, a melyből később nincs menekúr 180 forintért. Miskolcon fizetne, nem ugyan egy házvés, s a melyet meg nem gyógyit sem Göttinga sem j ért, mert hát az város, hanem csinos, tisztességes lakásért
Heidelberg : az igyekezni fog felkeresni a nagyobb for200 forintot. A mi pedig a piacot illeti, Miskolc sokkal
galmú és szélesebb medrű értelmi központokat, s ott 1 o'csóbb város nemcsak Pataknál, hanem S.-A.-Uj helynél,
tudománya komoly művelése mellett részint szakférfiak,
a mely pedig amannál olesóbb. A fiités Miskolcon arányrészint más művelt emberek körében forogni, s ezen
talanul kevesebb kiadást igényel, minthogy a város
forgolódás közben
oly tulajdonságokat elsajátítani ,
európai módra el van látva olcsó kőszénnel és ahoz való
melyet a Krahwinkel
lakója
csak
festve
láthat
kőszén kályhákkal. A hol tehát a lakás nem drágább, a
de elevenen soha. Mert ne higyje senki, hogy az
hol a piac és fűtés olcsóbb, ott az 1400 forintból legalább
emberek szeretik a faragatlan tudóst, ha az eget verdesi
is éppen úgy meglehet élni, mint a Bodrogparti Athénben.
is bölcsesége, már pedig politesse-re csakis' oly vároE mellett a tanároknak ott lehet más jövedelmi forrásuk
sokban tehetni szert, a melyekben oly sok a nemcsak
is, mert ott van egy két könyvkiadó is, a kivel szót
tudományosan, de társadalmilag is művelt ember.
j lehet váltani az íróasztal fiában heverő kézirat napvilágra
Ha valaki azt mondaná, hogy nem alkalmas a na- | segitése tekintetében ; s a tettre kész erő mozoghat, nem
levén kénytelen contemplálni addig, dum defluat amnis.
g)obb varos az elmélyedésre, a contemplatiora, erre ezt
felelném: csak olyan ember beszélhet igy, a ki nagy
városban éveken át nem lakott, a ki tehát, mihelyt
eltűnik szűk körű szemei elől a falu nyele, azonnal
rosszul érni magát. Sőt merem állítani , hogy a
contemplatio okcsabb fajára a nagyobb városok alkalmasabbak a szurdékoknál, mivel a képzeteknek
azon tulajdonságok van, hogy okos emberekkel érintkezés által ujabb képzetek támadnak, s igy a fiatalember
más szakférfiakkal beszélgetvén észrevétlenül emelkedik
tudományában s szép csendesen levetkezi gymnasiális
szögletességeit, s ha nem esküszik is az utolsó jóttáig
a mester szavára, a mi csak is a kisvárosi tanulót jellemzi, ha nem lát is professorában egy homo infallibilist,
a mit csak is korlátolt a - y láthat: annál inkább becsüli
a való érdemet, annál tanulékonyabb oly emberek körében, kiknek nemcsak a vaskalapjuk gerjeszt tiszteletet,
hanem a
szabadabb, tágabb látkör mely szavaikból int az ifjú felé azt komoly
haladásra híja
föl. Igaz hogy a duodez városkákban is van valami
contemplatio-féle, a mi a nagy táblás pofák demonstrativ
mutogatásában, a társadalmi érintkezés darabosságában s
mindenek fölött a valódi eszmeszegénységnek durvaságok
általi ügyetlen maskirozásában culminál. De hát hiszen
ki-ki ugy contemplál a hogyan tud, s ne higyjük, hogy
csak a nagy városok a métely fészkei, hogy csak ott
látunk Tartuffeöket, a k svárosiak is gyakran elmondhatják : aussi nous sommes tartuffiés. Miskolc az ő 21.199
lakosával igen alkalmas város a sárospatak-miskolci jogakadémia elhelyezésére, s a ki contemplálni akar, annak
lehet ott benne módja, s a mi a jellemfejlést illeti, arra
már a paraenesis lclaszikus írója megmondta, hogy „csendes magányban fejlik a talentum." — Világi zaj közt
állandó character. — — No de a kik a számokkal
csak akkor szeretnek foglalkozni, a mikor a t. közönséget akarják mystificálni, azok had gyönyörködjenek

De hát a szegény diák, a ki most az anyaoskola
legationalis emlőjét szopogatja, hogyan él meg, ha nem
lesz meg az ünnepi jótéteménye, ha be nem vesszük a
convictusba ? Nagyon naiv kérdés, majdnem olyan szellemdús, mint azon sajtkukac elégiája, a ki kicsuzanván
a sajtból, az éhhalál által látja magát fenyegetve. Soha
Göthe igazabbat nem mondott, mint ezen szavaiban „im
engen Kreis verengert sich der Sitin." A hol több az
ember, valóbbszinű a megélhetés módja, a mit a nagy
városok cáfolhatlanul bizonyítanak, ezt mondja Carey.
S aztán megmondtam már, hogy Miskolc a saját érdekében hozzon áldozatot, alapitsanak egyes ügybuzgó emberek ösztöndiakat stb. Conviktust pedig a pesti theologia
növendékei a GO as években maguk creáltak maguknak,
s jól éltek mellette, lagalább az éhhalálnak egy esete
sem volt soha constatirozható.

!

Igen ám de a pataki iskolának nemzetiségi raissiója
is van, s ha már valamerre viszik, fölfelé kell azt vinni
nem lefelé, mert hát fölfélé megy borban a gyöngy, jól
teszi. De hát ki akarja borsón eltolni a pataki kollégiumot ? Hát nem itt marad-e az egész, leszámitva egy
kis részét, a melyet jogi szaknak hivnak ? Azt kérdem
én már most, vajon a jogakademiának vagy theologiának
van-e ez a hangsúlyozott nemzetiségi missiója ? Lehetett
a jogi szaknak in antiquissimis temporibus, a mikor még
a nagy K ö v i hirdette az igét, ha ugyan nem latinul
tanított, a mi már csak azért is valószínű, mert különben
nem kellett volna Fogarasinak magyarra dolgozni a mi
legnagyobb tekintélyünk művét. Akkoriban sőt később
is felkeresték a jogot Patakon a szerb atyafiak is, s Patak
jogiszaka nevelte a hazának, hogy egyebet ne említsek
azt a Stratrimirovicsot, a ki a mult szerb háborúban
humoristico tragicomikus szerepet játszott. Ne áltassuk magunkat uraim, a főiskoláknak csak annyiban lehet
nemzetiségi missiójuk, a mennyiben körükbea a tudomán

magyar nyelven szólal meg. De hogy a Patakon tanuló
szerb, román jogász, ha a gymnasiumban el nem sajátította a magyarnyelvet, magyarrá válnék,, azt ne mondja
senki. Különben újabb időben p. o. napjainkban, a jogi
szakban kizárólag magyar ajkú az ifjúság, írmagul sem
lehetne felmutatni köztük egyet sem érdekes nemzetiségeink közül. De ugyan mikép is teljesiti Patak ezt a
nemzetiségi missiót? Éppen úgy mint N.-Enyed. Tudnivaló, hogy Enyedtől nagyon csekély távolságra mindenütt oláhul beszélnek. Annyi befolyása sincs ott az alma
maternek, hogy a legközelebbi falut megmagyarositsa.
Éppen így van Patak a maga nemzetiségi missiójával.
Itt van 10 percnyire Ardo — ez orosz. Azután Károlyfalva, Trocsonfalva — ez német. Lám lám, a pataki alma
mater mily roppant befolyást fejtett ki 300 év alatt a
vidék megmagyarositása tekintetében.
Fogjunk kezet Enyeddel, és hallgassunk erről mint
a csökmei sárkányról. A magyarfaj, épen úgy mint a
török nem assimilatio képes. Az ugortatár népek hajlandóbbak a beolvadásra mint a beolvasztásra. Különben is
csak a gyermekkertek és elemi iskolák s valami igen
csekély mértékben a középtanodák birnak befolyással a
magyarrá képezésre, az akadémiák ennek semmikor sem
felelhetnek meg. Mire való tehát annak a nemzetiségi
hivatásnak szédelgő emlegetése ? Politikai és egyéb
tényezők eszközölhetik a magyarság terjedését, és nem a
jogakadémiák.
Némely embernek meg van még az a bogara is,
hogy feleslegesnek tartja az elméleti jogi cursus alatt
a gyakorlatot. Ezen felfogás olyan ember agyában szokott
kisérteni, a kinek fogalma sincs a jogiképzés természetéről, a ki soha nem gondolkozott komolyan a jogi és
politikai disciplinák szükséges függelékeiről. Sőt a ki
szóba sem állt soha igazi jogászszal eszmecserére. Az ilyen
jámbor szentül hiszi, hogy p. o. a római jog csupa merő
elmélet, a melyet a gyakorlattal viszonyba hozni akarás,
megszentségtelenitése a tudománynak. Pedig ez a nagyon
elméletinek látszó stúdium igen is gyakorlati, a menyiben
nem egyébb az magánjognál, s mint ilyen alapja nem
csak az európai összes, hanem az úgynevezett magyar
jogfejlődésnek is. Ilyen aztán a bányajog meg a váltó,
meg törvényszéki orvostan, a melyet kórház és boncolat
nélkül előadni éppen olyan, mint hangnélkiil énekelni,
sz'nnélkül festeni akarni. No de hát elég az, ha valaki
önleges okoskodásának szarvasgombáit saját énjének mivoltából küllétre emeli, akár beszélt ahhoz értő emberrel,
akár nem. Annál jobban megegyezik az ilyen küllétre
emelkedett entitás a metaphysikának ezen sarktételével:
tantum scio, ut nihil sciam.
De van egy nagy, egy cardinalis baj, s ez az, hogy
a pataki alapitványokat csak Patakon szabad elkölteni.
Valóban eddigelé úgy tudtam, hogy a pataki iskola alapitványai p. u. a Vay-Mocsáry-féle, a pataki iskoláé,
most azomban per ambages kiderül, hogy nem is annyira
az iskola vagyonát képezik azok, mint inkább Patak
városáét. Nos hát mondtam én, hogy levigyék Miskolcra

az alapitványokat ? Dehogy mondtam. Csak azt mondtam, a mit most is hangsúlyozok, hogy a sárospatakmiskolci jogakadémia mint a főiskola exponált organuma
részeltessék a Patakon osztatlanul maradó tőkeösszeg
őt illető kamataiban. Mert azon feje lágyára esett bárgyúságot nem fogadom el, mely szerint minden kamat csak
S.-Patakon költhető el. Egyébbiránt is sokszor eltértünk
már az alapítványok eredeti intentioitól p u. eladtuk az
államnak azon felekezeti képezdét, melyet jámbor alapítók alapitványaiból állítottunk, s fizetünk az állammal
kötött leonini szerződés értelmében évenként 3000 frtot.
az állam zsebébe, igen kétes értékű viszontszolgálatok
fejében és illetőleg halvány reményében. Történt-e e miatt
nagyobb baj ? Kidölt-e a kollégium fala ? Vissza követelték-e az alapítványokat ? Nos ? Pedig a felekezeti tanitóképzőből csináltunk államit, m. kir. intézetet. Ez
pedig kissé kényesebb dolog ám mint a pataki jogakadémiának Miskolcra áthelyeztetése!
No de végzem. A mit minapi cikkemben irtára,
eddigelé nem cáfolta meg senki, illetékes hang nem
emelkedett. En tehát mindazt, mint meggyőződésem szerint helyeset és józanul megcáfolhatlant fentartom. Meggyőződésemet mindenkor kimondom, akár tetszik az valakinek, akár nem. Különben is azt hiszem, hogy a tárgyilagos vitatás a protestantismus szabadságot lehelő éa
vélemény-nyilvánitást szelíden türó körében nem eshet
anathema alá.
Pardon. Cikkemet épen befejeztem, midőn a postával a „Zemplén" két számát és a „Prot. Egyh. és Isk.
Lap"-ot veszem. Ugy látom, hogy M i t r o v i c s G y u l a
tanártársam mindkét lapban ugyanazon philippikát közli
ellenem : nyilván attól való féltében, nehogy eszméi tágabb körben el ne terjedjenek. De miután mindkét egyazonságú cikkéből csak annyit vettem ki, hogy én szédelgek, hiúskodásból nevemet hurcoltatom, lelketlenül
lázitok, engedjen meg, cikkére nem reflectálhatok. Ha a
tárgygyal és nem személyemmel foglalkozand, állok elébe,
de így figyelmen kivül kell azt hagynom, mert érdeklődésem csak a tárgy felé irányul. Csak azt apostrophálom,
hogy a „Z e m p 1 é n"-ben egy héttel előbb kezdetett a
cikk közlése, mint a „Prot. Lap"-ban. Ez azonban nem
az én dolgom. Személyeskedések terére senkit sem követek : mert az ügyet, melynek szolgálatába állottam, félre
teleltetve látni nem akarom. A kinek van argumentuma
ad rem, mondja el higgadtan, a ki csak ad hominem argumentál, saját gyöngeségét árulja el. Ujolag ismétlem,
hogy személyes polémiába nem bocsátkozhatom, arra sem
kedvem, sem időm, sem tentán nincs. S azt hiszem, hogy
a „Prot. Lap" t. szerkesztőségének is nézetét tolmácsolom, ha azt mondom, beszéljünk a dologról, hagyjuk a
személyes utálkodásokat.*)
KUN P Á L .
*) Kérjük cikkíróinkat legyenek szívesek az objectivitás terén
maradni. Mert a személyeskedések eló'tt kénytelenek leszünk a sorompókat lebocsátaui.
S z e r k.

Pár szó a fötiszteletü tiszáninneni egyházkerület
1876-ik évi Sajó-szent-péteren tartott öszi közgyűlése jegyzökönyvének 64-ik számú határozatához.
A főt. tiszáninneni egyház-kerület, szivén hordozván
elgyengült, szegény lelkészeinek, azok özvegyei s árváinak sorsát: egy nyűg- és gyámintézet felállítása által
óhajt szegény sorsú lelkészein segíteni.
Erre vonatkozólag, Szent-péteren tartott közgyűlése
jegyzőkönyvének 64-ik számú határozata — egész terjedelmében — következő: „64. Egyházkerületünk, folyó
évi tavaszi közgyűlésében, 48- és 99-ik szám alatt hozott
határozatával, megbízta a pénzügyi választmányt, hogy
az egyházkerület lelkészei részére javaslatba hozott nyugdíj-intézet alakítására vonatkozó s egyházkerületünkre
beadott tervezeteket bírálja meg."
„A pénzügyi választmány ezen megbízásnak eleget
téve, beterjesztett jelentésében mind két indítványt beható
vizsgálat alá vette, s melegen felkarolta a javaslatokban
megpendített azon eszmét, hogy egyházkerületünk lelkészei
részére egy nyűg- és gyámintézet alakíttassék s annak
alakitása iránt következő indítványt tesz :
„1. Hogy egyházkerületünk, az államtól nyert segély
felét, 10 évig tőkésítvén (ha addig az államsegély egyházkerületünknek kiadatik,) ebből vesse meg alapját a
lelkészi nyűg- és gyámintézetnek.
2. Hivassanak fel egyházmegyei úton lelkészeink
arra, hogy szabad elhatározásuk folytán, ezen humánus
és nagy fontosságú s rég óhajtott intézet megalakithatása
céljából, 10 évig fizessék a reájok esendő s egyház-kerületileg megállapítandó összeget. Ezen két forrásból
előálló jövedelem 10 év múlva hatalmasan megvetendi
a tervezett uj intézet alapját."
„Egyházkerületünk melegen érzi egy ily, elgyengült, szegény lelkészeinken, azok özvegyein, árváin segitő
gyám- és nyugdíjintézet szükségét, de mielőtt ezen
kérdésben határozatot hozna, szükségesnek látja, hogy
ez iránt maguk az illető lelkészek hallgattassanak meg;
azért ezen tervezetet illetőleg, a véleményes javaslatot az
egyes egyházmegyéknek kiadatni határozza, oly célból,
hogy ezek a lelkészek véleményét ez irányban kipuhatolván, jövő tavaszi gyülésünkre tegyenek jelentést e
tárgyban."
Ez a főt. egyház-kerületnek e tárgyra vonatkozó
határozata; melyet, egészen ki irni, azok kedvéért láttam
szükségesnek, kik nincsenek oly helyzetben e lapok t.
olvasói közül, hogy az idézett határozatot, az eredeti

jegyzőkönyvből olvashassák. Tagadhatlan, hogy az egyház-kerületnek fent idézett határozata, mint a szolgálatképtelenné lett lelkészek, vagy az özvegyek és árvák
segélyezését célzó intézmény, elvben igen szép, a mellett
jó és hasznos, minden lelkész részvétére méltó, de a kivitelben, pontos és félre magyarázhatlan alapszabályok
készítését szükségeli előbb; s csak azután lehet a lelkészeket „szabad elhatározásuk folytán" részvételre hívni.
Mert az e g y h á z k e r ü l e t á l t a l
meghatároz a n d ó fizetés lehet oly nagy, melyet szegényebb sorsú
lelkész nem fizethet, vagy más úton tőkésítve, családját
jobban biztosithatja. De e mellett, bár elismerem ugyan
hogy az egyház-kerület által megállapítandó, minden
részvényesre, egyenlő jogok mellett, egyenlő terhet rovó
fizetési kötelezettség igazságos, mind a mellett azt méltánytalannak, keresztyéni szeretetet, testvériséget nélkülöző
intézkedésnek tekintem és tartom. Az e g y h á z-k e r ü 1 e t
által megállapítandó, egyenlő részvény
m e l l e t t , adhat az a szerencsétlennek nyugalmat; de
sohasem lesz, a tehetetlen szegénynek gyámola. Azt
mondja az irás: „a kinek sok adatott, sok is kívántatik
attól," vagy más szavakkal s épen a tervbe vett gyámés nyűg- intézetre vonatkozólag: e g y a l e l k é s z e k
jövőjét biztositó nemes
intézményhez,
a több fizetéssel bíró lelkészek, nagyobb
összeggel járuljanak!
Ez lenne a keresztyéni szeretetnek, a testvéries
érzelemnek hű kifejezése; hol az erős kezét nyújtaná a
gyengének; a gazdag segedelmet adna a tehetetlennek.
Így látnám némileg áthidalva azon rettenetes űrt, mely
a gyakorlati életben a csekély jövedelemmel biró, de
e mellett nem ritkán alapos készültségű lelkészek , s a
nagy jövedelmű papok között tátong.
Ezek után én, magam részéről, a tervbe vett nyugés gyámintézetet, n e m az e g y h á z k e r ü l e t á l t a l
megállapítandó egyenlő fizetés alapján,
hanem: a l e l k é s z e k f i z e t é s i a r á n y á h o z mérten óhajtanára megállapítani. Minden lelkész fizetné például, jövedelmének 2 — 3°/ 0 .-ját. Ez képezné aztán a
gyám- és nyugintézet 2 ik alapját; melyhez jöhetne még
e g y e s g a z d a g a b b p a p o k , n e m e s s z i v ű vil á g i a k ö n k é n t e s a d a k o z á s a , mert azt hiszem
a cél szentségét tekintve, ilyenre is számithatunk.
Adja Isten, hogy a tervbe vett intézmény áldását
rövid időn élvezhessék azok, kiknek arra szükségök
van !
F.-Cécén, 1877. márc. 2.
HERNÁDI
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ZErS
Könyvismertetés.
»Geschichte
Jesu"
Nach academischen Yorlesungen von Dr. Kari Hasé.
Leipzig, 1876. Breitkopf
und Hartel, 8r. VIII 9+611, 9 mark.
(Folytatás.)

A források most látott birálates becslése után azon
eszme és eszmény ismertetésére megy át szerzőnk, a
melynek vezér-szövétneke mellett a láttuk forrásokból
megírható a Jézus élete. Bizonyos ideál lebeg s kell hogy
lebegjen az író lelke előtt, mely a forrásokban kutató
lelket irányozza. Ezen irányadó eszmét Jézus életéről
Hase egy szép cikkben tárja elénk, mely mintegy mini
atur-ját képezi az egész könyvnek és felfogásnak. Ép
azért álljon itt főbb vonásaiban az érdekes cikk.
Midőn a palestinai és alexandriai zsidóság két személyesített ideálja, a Messiás és az isteni Logos, az üdv
századában egymással összeölelkeztek, hogy Pál apostol
mély elmű spekulatiojában és János végnélküli szeretetében Jézus fenségének méltó kifejezést adjanak, az uj
monotheistikus vallás álláspontján, mely a pogány istenekkel telt mennyet megnéptelenité, a nevezett Logos- és
Messiás-képzet termékeny összeölelkezésébol megszületett
az uj istenember (theanthropos) képzete, ki istensége
mellett
ember is , tökéletes
ember és tökéletes
Isten egy személyben. Ezen
üdvhozó
istenember
képezi azon eszmét, mely a niceai dogmában fixirozva
az összes ker. egyházak által hittárgyul van a hívőknek
kitűzve. Lényege abban áll, hogy az Istenség ámbár
lényegében egy, de személyében örök időktől fogva
három, s ezen szentháromság egyik személye, az, a ki
által mindenek teremtettek és fentartatnak, a fiu, egykor mint külön individuum a földön megjelent, tökéletes emberi alakot öltött s evvel e g y személylyé
egyesült.
Annak ki Jézus történetét megirni és pedig úgy
megirni akarja, hogy ne csupán összefüggéstelen külső
tényeket aggasson össze, annak e dogmával okvetlen
tisztába kell jönnie. Neander, ki e követelést először mondta
ki, nagy igazat mondott ki vele, csak az a kár, hogy
nem volt elég bátoi*sága a kimondott elvet szigorú következetességgel keresztül vinni. Ki a niceai dogmát komolyan elfogadja é? következetesen alkalmazza Jézus
életében, az nem beszélhet Jézus belső fejlődéséről, küzdelmeiről, lelki harcairól. A niceai Krisztus egy előre
kész, már a bölcsőben bevégzett Istenszemély, kit eleitől
fogva mindenhatóság és mindentudóság illet meg. Ha
valamit kérdez vagy tudakoz, az csak látszólagos, mint
már az egyházi atyák is vallották ; ha Júdást apostolának
fogadja, már előre tudja benne a rút lelki árulót, mint
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a 4-ik evangelium is fölveszi ; ha a Getsemánéban lelki
harcot vív, a kereszten összerogy és meghal, ez csak önkénytes engedés az emberi természet gyarlóságának, s ha
épen akart volna, le is szállhat vala a keresztről, hogy
gúnyoló ellenfeleit villámmal zúzza szét. Ki az egyházi
dogmát következetesen vallja, annak ki kell mondania,
hogy itt egy Istennek s nem embernek életéről van szó.
Hase a kérdést határozottan, minden ingadozást
kizárólag akarván distinguálni, hittan-bölcselmi alapelveit
bocsátja előre, hogy dönthessen.
1) Az Istenség, kit az ember vall és imád, absolut tökélyességben véve az, ami után az ember mindig
csak törekszik, a nélkül, hogy valaha elérné: a feltétlen
tökélyesülésre jutott emberiség.
2) Az emberi élet pedig a tökélyességre való folytonos törekvésében isteni élet, csakhogy az emberség
korlátai közé szorítva.
3) Az isteni az embervilágban csak is emberképben ábrázolható s ezért az igazi emberrclétel egyszersmind
isteuuélétel — e korlátolt éthikus értelemben.
4) De azért Isten és ember között áthághatlan
űr tátong, mert Isten a tökélyes szellem, az ember
pedig a tökélyesülő szellem; az igaz ember bölcs,
de Isten a f ő bölcs, 1 e g bölcsebb s ez a f ő , ez a
1 e g, ez az áthághatlan tátongó űr. Azonban Isten és
ember egyek lehetnek a szeretetben, mely épen a külöinbözőket kapcsolja egybe s ez a szeretet a — vallás.
5) Ez elvekből az istenember fogalmát illetőleg
következik, negative, hogy az absolut isteni természetnek és a véges emberi természetnek egy személyben való
metafizikai vagy fizikai egyesülése gondolhatatlan, mert
ez épen a lényeges létjegyek (Istennél a végetlen, embernél a véges) megszűnésével volna lehetséges ; positive
pedig: hogy egy emberben ki az emberit tisztán nyerte
a teremtőtől és azt teljesen ki is fejtette s e mellett a
maga kegyes szeretete által erkölcsileg egygyé lett az
Istennel, egy ilyen emberben az isteni valóban és eminenter megábrázoltatnék, itt az Isten valóban emberré
lenne.
Ilyen ember, ilyen istenember volt a názárethi Jézus, kiben mint az emberinem virágában az Isten igazán
és zavartalanul megtestesült. Az egyházi theanthropos is,
bár lényegesen eltérőleg, de alapjában ez eszmét involválja.
A mennyire az Isten az emberben magát megjelentheti,
megjelentette Jézusban. De ezen isteni a Jézusban nem
valami idegenszerű lény, hanem épen maga a teljes tökéletes emberség, a kifejlett és kitökélyesült ember. Jézus'
ban az embert a maga vallás-erkölcsi tökélyre jutásában
tiszteljük, ki mint legmagasabb vallásos genius a vallási
tökélyt tanításban és életben megvalósította.
Ezen eszmét tartja Hase azon vezérnyomnak, me-

lyen haladva a Jézus életét méltán és hiv.m megirni
lehet. De épen mert ezt tartja helyesnek, tévesnek kell
nyilvánitnia mind az orthodox felfogást, mind a másik,
úgy nevezett naturalistikust. Az első, mely Jézusban, ha
következetesen jár el, minden fejlődést kizárni kénytelen,
s benne már a földi lét első percében teljesen kész, bevégzett istenszemélyt felvenni, legyőzhetlen bölcsészeti
és evang. történeti nehézségekbe ütközik. A másik modernizált ebionita nézet pedig, mely a magasztos tárgyhoz felemelkedni nem birva, Jézusban az embert csak
földi salakjaival, isteni eredetétől és rendeltetésétől elszakítva tekinti, ezen silány értelemben vett ember-Jézust
tanitó nézet, sem a történeti okmányoknak meg nem
felel, sem a vallásos érzület követelményeit soha kielégitni
nem képes.
Azonban ezen eszmét ismerni annak, ki Jézus életét akarja megirni még nem elég. Ki Jézus történetét hiven
és méltóan ecsetelni akarja, annak bele kell élnie magát
Krisztus egész eszme- és érzelem-világába, vagyis jó theolognak és jó keresztyénnek kell lennie. Ki az istenit
megérteni akarja, először meg kell szeretnie; ki Jézust
felfogni óhajtja, legyen először rajta, hogy benne lakást
és testet vegyen. Külömben minden munkája hiú erőlködés leend!
A mondottakból, azt hiszem, en miniatűr az olvasó
lelke előtt áll a Hase-i Jézus-kép s én, az ismertető,
szinte mellőzhetném a könyv további bemutatását. De a
„Geschichte Jesu"-ban annyi becses és annyi szép van
a mondottakon kivül is, hogy azoknak legalább futólagos áttekintését lehetetlen mellőznöm.
Mindjárt első sorban a Jézus életére vonatkozó
irodalom szindús és sikerült birálatos ismertetésére hivom
fel figyelmedet, szives olvasó. Az egész német irodalomban nem ismerek munkát, melyből hivebb, megbízhatóbb
és helyesebb becslésű képét nyerhetnéd annak a gazdag
és tanulságos irodalomnak, mely a názárethi Jézus életére vonatkozó kérdések körül az idők folyamán s főként a folyó században képződött. Három faját külömbözteti meg ez irodalomnak ; a harmonistikust, melyet a
középkor és a dogmatikus protestantismus mivelt, a történetit, mely a szabad protestantismussal e században
született s tenyész és a költőit, mit minden kor kegyes és
nem kegyes fantáziája Jézusról alkotott. Kiváló figyelem
és kritika tárgyává teszi a történeti feldolgozásokat s ezek
között a S t r a u s s , N e a n d e r , S c h l e i e r m a c h e r ,
E w a l d , R e n a n , S c h e n k e l é s K e i m műveit s nem
különben a B a u r és iskolája forrás-tanulmányait. A
költői feldolgozások között a K l o p s t o c k „Messiása"
foglal el legnagyobb tért s nyer legnagyobb elismerést,
mig a D u l k és G o u e a n-féle modern Jézus-drámák
felett nem annyira a ker. kegyesség, mint inkább a dramaturgia szempontjából határozottan pálcát tör.
Az „ előtörténet "~nek, vagyis a Jézus nyilvános fellépését megelőző evangeliomi közleménynek jókora tért
és gondos kutatást szán a szerző. Lelkiismeretes kritikáának az az eredménye, hogy ez előtörténetből a Jézus

születésének körülményei és helye, az angyal hirdetése,
a szűztől születés, az angyalok kardala, a csillag jelenet,
a napkeleti bölcsek, az Egyptomba menekülés, a bethlehemi
gyermek-gyilkolás nem a hiteles történelem körébe tartozó események. Azért nem történetiek, mert bennök
túlságos a csudás és képzeleti, mert a Máté és Lukácsféle közlés ellenkezik az általános evang. hagyomány nyal,
mert a Lukács tudósítása pontról pontra eltér a Mátéétól, s mert pl. a bethlehemi hajmeresztő rémtörténetről
senki a kortársak közül, sem Josephus, sem mások egy
szó említést sem tesznek. Ezért a nevezett közlemények,
melyek Máténál naiv és népies, Lukácsnál bizonyos
idylli, sőt drámai hangot és menetet mutatnak, részint a
ker. hivő község titkos dicsőitési ösztönéből támadt hitmondák, részint ó testamentomi typusok után képződött
mythosok. Bennök a vallásos fantázia érzékelhető burokban, a csuda bíbor köntösében, örök érvényű vallásos
eszméket ábrázol és érzékeltet, melyek a ker. művészet-,
szónoklat- és népies vallástanitásnak örök szép tárgyait
képezik. De csak a burok, a héjj képzeleti bennök, a
belső, a mag igaz és valódi vallásos eszme, kifejezve, hogy
Jézussal az isteni lépett a világba. Szép és festőileg ecsetelt a szent család, a kegyes Mária, a munkás József,
a testvérek s közöttük a szende, okos gyermek- Jézus
rajzolása, ki a boldog körben növekedék a bölcsességben
és Isten iránti szeretetben. Figyelt, észlelt, tanult s valószínűleg dolgozott az ácsmester műhelyében. Tanult az
„írásokból", tanult a természet sokat mondó könyvéből,
tanult nemzete viharos múltjából s nagy aspiratioiből, tanult
a farizeusok gazdag traditioiból s az essenusok mély vallásos kegyességéből, (hogy az alexandriai bölcsészetet ismerte
volna, az kimutathatlan) ; de nagy lelkének megragadó
kincsét nem innen vette. Az ő világrázó hatalmát s imádatra gerjesztő fenségét Isten kegyelméből nyerte és saját
nagy akaratával fejtette ki ; az nála a vallási genius
mennyei hozománya s a vallási genius saját teremtménye volt.
És milyen ezen vallási genius, bün nélküli és csalhatatlan ! E két nagy kérdést veti fel és fejti ki Hase vonzóan, érdekesen, mint mindent könyvében. Absolut bünnélküliséget, helyesebben absolut jóságot, mely csak a
legfőbb jót, a szentséges Istent illeti meg, szerző az orthodoxia minden makacskodása dacára sem tulaj donithat
Jézusnak. Hogy Jézus soha bünt nem tett, ez tény ; de
az absolut bűntelenség nemcsak ennyiből áll. Soha bűnös
gondolat, visszás érzelem nem dúlta lelkét; ez is könynyen bebizonyítható Jézusról, de még ez sem az absolut
bűntelenség. Soha nem ingadozott, lelkéhez nem fért a
kísértő tántorító szava, keblét remegés, ingadozás, harc,
lelki küzdelem soha sem zavarta, ez volna az absolut
bűntelenség; igen de a pusztai megkísértés s a gecsemanei nagy tusa elvitázhatlan tanúk Jézus lelki küzdelmei
mellett. Igaz, hogy ezeket diadallal megharcolta, a kétkedő ingadozást dicsőén legyőzte ; de m e g h a r c o l t a , s
e harc, épen e harc a prágnáns bizonyíték, hogy Jézus
a maga szeplőtlen erkölcsiségét küzdve szerezte meg.

Jézus bünnélkülisége tehát nem absolut, az erkölcsi
jó benne a gecsemánéig f e j l ő d ö t t , s fejlődve érte el
a legmagasabb tökélyt, mit képzelet magának alkothat,
s mit ember csak ő benne ért el. — A csalhatatlanság,
a bünnélküliség e correlativuma az értelmi téren, absolut
és minden térre kiterjesztett értelemben szintén nem vallható Jézusról. Akkor neki mindentudónak kellett volna
lennie, s egyszersmind a legelső tudósnak a tudás minden mezején, legnagyobb művésznek a művészetek minden ágában, a legnagyobb költőnek, és bölcsésznek *), a
mi világos képtelenség. Azonban vallási téren, ő / kiben
a vallási tökély legmagasabb fokát tiszteljük, kétségtelenül
a csalhatatlanság kiváltságával birt; habár némely korlátok az ördögben, ördöngösség- és ördög megszállásban
való hit miatt itt is állanak az absolut csalhatatlanság előtt.
A legnagyobb, a legönerejűbb ember is egyszersmind a kornak gyermeke, melyben él; Jézus hatalma,
egyénisége is teljesen a korból érthető meg, mely őt
születni látta. E kort a nagy apóstól az idők teljességének nevezi, s hogy ez idő mennyiben volt kész s
mennyiben képes az emberfiának befogadására, azaz
hogy miben állt amaz idők teljessége, azt Hase bölcseimi mélységgel s eleven szinnel tárja elénk a Krisztus korának mesteri jellemzésével. Eredményül nyújtja
azt az igazságot, hogy a keresztyénség nem tekinthető
az égből alápottyant csudának, hanem világtörténeti fellépése negatíve a régi vallások összeomlása és a vallásos
szükségek kielégítése utáni vágyódás által, positive a
görög bölcsészet és a zsidó vallás egész fejlődési menete
s akkori minősége által történelmileg előkészítve és közvetítve volt; de azért nem a kor és viszonyok szülötte,
hanem az alapító világrenditő lelkének teremtménye,
melyet a kor csak megszülni segített. Szépen fejti ki,
hogyan volt Jézus keresztyénségének létrejöttében legdöntőbb szerepe a héber nép századokon át táplált nagy
eszméjének, a messiás-reménynek. Megragadó annak
festése, hogyan szánta rá magát, hogy ő legyen, s hogyan
jött rá Jézus, hogy ő a századok óta sovárgott Messiás.
A lelki fenség és lelki bátorság e bámulatba ejtő nagy
tényét méltó emelkedettséggel, megható szép psychologiai
rajzban tünteti föl Hase. Az elhatározást nem a ker.
Jánossal való érintkezés idejére teszi mint Keim, nem
is a nyilvános szereplés folyamán lassanként fölmerülni
és megszilárdulni állítja, mint Strauss és Schenkel, még
kevésbé osztja Renan halvaszületett gondolatát, mely
galileai bámulói által erőszakoltatja rá Jézusra a Messiásságot; hanem azon nézet mellett argumentál, hogy a
gondolat, hogy ő a Messiás, már nyilvános fellépte előtt

*) Hase e gondolatot a maga elevenségével így fejezi ki.
Akkor Jézusnak, lelkében legalább, már hallani kellett volna az
ágyukat bömbölni, látni a mágnestű változhatatlan északra mutatását,
az irás mechanikus megsokasitását, látnia mint repül a léggömb a felhőkbe, mint metszik a gőzhajók a tengert, a vonatok a földet és
mmt repülik át percnyi idő alatt a táviratok a földet és tengereket.

megérlelt meggyőződése volt Jézus lelkének, habár
mányi biztossággal a kérdés el nem dönthető.
JEDDI
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FARKAS.

(Vége következik.)

RÉGISÉGEK.
Végrendeletek a X V I I ik századból, melyek a köznemesség vagyonosságát s az egyház iránti

buzgalmát

tanúsítják:

I.
Anno 1637 die 17-a Augusti.
En Kutasi Mihály ez testi betegségemben halandóságomat előttem viselvén, lelkiismeretemnek józan okosságával, Istentől adatott javaimrúl tészek ilyen testi intézést
az Atyának, Fiúnak, és Szentléleknek nevében, ugy hogy
Elsőben lelkemet az én megváltó Uram Jézus
Krisztus kezébe ajánlom, Testemet pediglen a minden
testek annyának a földnek a következendő feltámadásnak idvességes reménységével.
Másodszor pedig, az mi külső javaimat illeti, tudván azt, hogy Csáky László Urunk O nagysága, a mint
egyéb özvegyi árvákhoz is atyai kegyességgel viseli magát, igy minden tisztességes alkalommal lészen az én
szerelmes feleségemhez is Orosztoni Zsuzsánnához, ez jó
reménységgel azon én javaimból hagyok O nagyságának
egy aranyos Kupát.
Harmadszor tudják azt mindenek, valakiknek ismeretségében éltem, hogy valami javaim vannak, azokat
mind az én szerelmes feleségemmel Orosztoni Susánnával
együtt kerestem. Ennekokáért ez akaratom, hogy az én
holtom után, az én feleségem, holtáig mind maga bírhassa, és egyik atyámfia is őtet abban meg ne háboríthassa, hol pediglen az én feleségemnek is halála következnék, valami jószágom akkorra megmarad, éppen két
részre oszoljon, és fele az én atyámfiára Gaál Ferenczre,
s annak gyermekeire maradjon, a másik feleréázét pedig,
szabad legyen az én feleségem Orosztoni Susánna akár
kinek hagyja. Azonba hogy az én feleségemhez, özvegyi
árvaságában nagyobb szeretettel és szolgálattal viselje magát az én Öcséoi Gaál Fezencz, még éltében azon én
feleségem, adjon neki az én ruháim közül egy róka
háttal béllett galléros gránát felső ruhát, ismét a mellé
egy kék kamukával körül béllett skárlát felső ruhát.
Ismét a fiának a zöld czapával borított aranyos kardot,
kit magam viseltem. Végezetre még is ugyanazon Gaál
Ferencznek adjon az én feleségem ötven ezüst tallért.
Negyedszer Takács Istvánnak és Mihálynak, kik
Mihályfalván lakoznak, adasson feleségem egy egy vemhes lovat. Takács István fiának pedig Istóknak magának
egy gránát felső ruhát, testszinű tafotával körül béllettet.
Ötödször. Az itt való egyházi gyülekezetnek közönséges szükségeire, ha mikor diákot taníttatnak, annak
tanulásának segítségére hagyok 100 magyar forintot;

Czeglédi Pál Uramnak 12 ezüst tallért; Saárí Uramnak
6 ezüst tallért; Az Oskolamester Uramnak hat tallért ;
a diákoknak 10 magyar forintot.
Deli János szolgámnak egy rácz paripát fékestol, nyergestől, s egy gránát mentét. A másik szolgámnak is Káldinak egy paripát fékestol, nyergestől. — A régi kocsisomnak Mártonnak egy borj us tehenet. — Pani Ferencnek a disznópásztornak egy borjus tehenet. — Nagy
Lőrincznek hagyok 10 ezüst tallért.
Anno ac die ut supra lett az testamentum tétel ily
tiszteletes személyek jelenlétében: Széplaki Bottka Ferencz, Sándor György Veszprém Vármegyének Assessora,
Hencz Imre Pápai fő Biró, Nagy János, Róka Farkas
Ő felsége Balaton mellett levő vég házainak sereg deákja,
Czeglédi Pál Pápai Prédikátor előtt
Actum Papae in aedibus propriis ejusdem testatoris.
Franciscus Bottka mpr. pecsét, Sándor György
mpria, pecsét, Hencz Imre mpr., pecsét, Róka Farkas
mpr., pecsét, P. Czeglédi mpr., pecsét.
A pápai reform, egyház levéltárában levő magyar
eredeti kézirat után közli.
LISZKAI JÓZSEF.

KÜLFÖLDI E G Y H Á Z és ISKOLA.
Egyházi hirek Afrikából.
Keleti Afrika. Mult évi szept. utolsó vasárnapján
a cape-coast-i vesleyánus gyülekezet kebelében 150 u j
keresztyént kereszteltek meg, s a következő vasárnapon
1100 egyén járult az úr asztalához.
Jó hir érkezett azon missionarius expeditioról, mely
a múlt évi aug 29-án Zanzibarból a Nyanza tó környékére indult. Első ottani állomásuk Mpwapwa az Usugara
hegységben Clarké missionarius lesz ez állomás feje. Az
expeditio többi része Mtesa királyhoz megy, ki kedvező
indulattal látszik viseltetni a keresztyénség iránt.
Madagaskar. Moody egyházi beszédeit lefordították
madagaskari nyelvre.
Thorne J . C. a londoni hittérítő társaság missionariusa egy maga 138 ker. iskolát vizsgált meg a mult
évben Madagaskar szigetén.
Madagaskar középtáján a mohamedán missonariusok
megelőzték a keresztyén hittéritőket és Cornish anglikán
érsek személyes tapasztalása szerint már vannak hiveik.

KÜLÖN FÉLÉK.
* Gyászhir.

Munkácsi Albert a szaporca-tésen-

fai reform, egyháznak (Baranyamegyében) buzgó s munkás lelkésze febr. hó 23-án élete 56-ik évében meghalt.

Özvegyet s 8 árvát hagyon hátra. Bővebb
boldogultról jövő számunk hozand.

tudósítást a

* A hazai evang. egyház f ő c o n v e n t j é b ő l

kiküldött

bizottságnak a gymnásiumok- és reáliskolákról szóló törvényjavaslat tárgyalása alkalmával kimondott s lapunk
f. é. 6-ik számában is közlött jelentését, különösen az
indokolásnak azon passusát: »a protest. felekezeti iskolák nem is igénylik az állam részéről a többi iskoláknál
nélkülözhetlen felügyeletet, mert a protest. iskolák szabadelvű és nemzeti iránylatát a közvélemény és a törvényhozás folyton elismerte" — zokon veszik hazai katli.
lapjaink, és olyasfélét akarnak abból kimagyarázni, a
mi abban távolról sem rejlik. „Mit akarnak e szavak
mást jelenteni — irja a „Rel." — mint hogy a kathol.
iskolák igénylik az állami felügyeletet, mert azok nem
nemzeti irányúak; tiltakoznak ez ellen annyi nagy
hazafi nevében, kik a nemzet körül halhatatlan érdemeket szereztek maguknak, „ámbár" mindannyian kath.
iskolákban nyerték neveltetésüket. Ha nem tapasztaltuk
volna már számtalanszor, hogy a gyűlölet mind az iránt,
a mi csak a katholicismussal a legtávolabbi összeköttetésben van, elhomályosítja a belátást különben tekintélyes
prot. férfiaknál is, úgy csudálkoznánk a felett, hogy Zsedényi úr mikép engedte meg a fentebbi passust betétetni a jelentésbe akkor, mikor azt legjobban épen ő
cáfolhatta volna meg. Zsedényi ismeretsége bizonyára
nem csak azokra szorítkozik, kik valaha protestáns iskolát láttak, hanem kiterjed olyanokra is, kik katholikus
iskolába jártak, hogy többet ne említsünk, legalább
azokra, kik a múltban és jelenben országgyűlési képviselők, és képes lenne Zsedényi ezeknek nemzeti érzületét tagadni ? Alig hiszszük ! Miért akarják tehát mégis
a nemzeti érzületet a maguk részére monopolizálnij?
miért tüntetik fel a katholikus iskolákat úgy, mintha
ezek nemzeti szellemben csak azon esetben tanítanának,
ha a kormány vesszeje alatt vannak? Igen, kérdezzük,
mit akar ez jelenteni, ha nem azt, hogy a katholikusok
iránt gyűlöletet akarnak az atyafiak minden áron kelteni ? De kérdezzük ez esetben, hogy minő nemzeti érzület lehet azoknak iskoláiban, hol a felekezet hivatalos
testülete ily indirect vádat enged meg magának a katholicismus, tehát a nemzet többsége ellen ? E z a vád
valóságos arculcsapása annak az állítólagos nemzeti érzületnek ; mert lehetet en, hogy más szellem szerepeljen
a felekezet iskoláiban és más a felekezet hivatalos beadványaiban, ha csak valaki azt nem akarná állítani, hogy
a nemzeti érzület épen a katholicismus elleni gyűlölet
szításában áll, a mi közös úgy az iskolában, mint a
hivatalos okmányokban." Nagyon csalódik t. laptársunk.
Minden egyéb lehet azon passusban, csak a más felekezetek
iránti gyűlölet élesztése nem. Legyen meggyőződve tlaptársunk, hogy mi magyar protestánsok a mily őszintén örvendünk, midőn a közelebbi években a felekezeti
gyűlölség tüzét, az egymás megrontására törekvő zélust
kissé lohadni látjuk, ép oly őszintén munkálódunk is a
egy ugyanazon haza és nemzet * fiai közötti béke é.„
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egyetértés szellemének erősbitésén. Es még ha mi theolologusok s lelkészek, kik a sűrű határsértegetéseknek
közelből szemlélői vagyunk, s kiket az időnkint előforduló törvényellenes tettei egy némelyik túl buzgó plebánusnak legélénkebben bántanak, nem volnánk is egészen
mentek a rabies theologorumtól, de világi férfiaink keble,
bizonnyal mondhatom, hogy egészen üres a katholikusok
iránti gyűlölet érzetétől avagy az azok ellen irányzandó
bántalmak viszketegétől. Miért is azon határozatában a
conventi bizottságnak ne méltóztassék oly epés szív sugallatait, s oly mérges nyilakat keresni. Egyszerű értelmük azon szavaknak ez : Számunkra magyar protestánsok számára e magyar hazán kivül egyebütt a nagy
világon hely nincs, azért a magyar kormánynak nem
szükséges a mi iskoláink felett abból a célból valami
szigorúbb felügyeletet gyakorolni, hogy vajon iskoláinkban nem fogunk-é állam- és nemzetellenes szellemet ápolni.
Biztosíték e tekintetben negyedfélszáz éves multunk. Ellenben más felekezetű honpolgárokat részint a nemzetiségi
érdekek, részint a vallási kötelékek honfiú hűségükben
megszédíthetik, ezért az államhatalomnak éber figyelemmel
kell kisérni azok iskolai nevelését. S nem igy van-e? Majd
minden héten olvasnunk kell, hogy a kormány egyegy isk.
kézikönyvet, mint államellenes eszméket tartalmazókat
kénytelen eltiltani. Igaz, hogy ezek nem kath. férfiaktól s
nem kath. iskolák számára iratnak, s igaz, hogy hazánk
katholikusait, sem világi sem egyházi férfiait, még legfőbb papjait is távolról sem lehet a hazafiatlanság bűnével
vádolni; de ne feledje t. laptársunk, hogy ezelőtt csak
félszázaddal is minő szellemben vezettettek a hazai kathol.
iskolák, hogy p. o. hazánk történelme a vallásos fanatismus által mennyire eltaszítva tanittatott, hogy hazánk
alkotmányának, szabadságának, a magyar nemzetiségnek
legérdemesebb bajnokait mily piszkos színekkel rajzolták
az ifjú nemzedék előtt a papi kezek. Ne feledjük ezeket
és akkor azon határozat nem fog oly keserűnek feltűnni.
* A Sáros-Patakon megkezdett s mult számunkban
az „Egyetértés" után már jelzett felolvasásokról közelebb
részletes tudósítást kaptunk, melyből megemlítjük, hogy
a főiskola egyik nagyobb termében f. hó 4-én dr. B a 1l a g i G é z a jogtanár értekezett az „újkori köztársaságról." A szorosan tudományos, de a mellett érdekes epizódokkal, gyakorlati példákkal tarkított értekezés, elejétől
végéig lekötötte a tanárok, városi és akadémiai polgárokból álló nagyszámú közönség figyelmét. Az érdekes
fölolvasást kisérő lelkesült éljenzés, buzditóul szolgálhatot
nemcsak az értekezőnek, hanem a fölolvasásokra fölszólított többi tanároknak is, kiktől függ egyesegyedül, hogy
e szellemi mozgáloin nagy hullámokat verjen-e, vagy
megszűnjék.
* A sáros-patak-miskolci jogakadémia, az illető
körök élénk érdeklődésének tárgyát képezi. Legközelebb
e cim alatt irt rövid cikket olvastunk a „Közvélemény"-ben
Sajóvölgyitől. Szerinte, nem az képezi e kérdésben a
punktum salienst, hogy Patakon maradjon e a jogakademia, vagy Miskolcra tétessék át ? Ez iránt az elfogulatlan

szakértők véleménye, ha döntő körökben fog megkérdeztetni, ugy is Miskolc mellett fog nyilatkozni. Sokkal
fontosabb az ügyre nézve, hogy fölismeri-e Miskolc saját
érdekét. Belátja-e a mostani kedvező alkalmat arra nézve
hogy jól fölszerelt jogakadémiára tegyen szert ? Most,
midőn a királyi kisebb haszonvételek ügye a város és
kincstár között megoldatik, s a város tetemes jövedelem
birtokába jut, e viszonyok közt föladata Miskolc városának
hogy a tiszáninneni egyházkerület májusi közgyűlése elé
oly áldozatkész ajánlatokkal járuljon, melyek komolyságához kétség nem férhet, s melyek lehetővé tennék az
áthelyezést. Cikkíró szerint, ez áldozatkészséget sejteni
engedi az a mozgalom, mely e tárgyban, Miskolcon valláskülönbség nélkül megindult. Különben is az áttétel nem
párt vagy felekezeti kérdés, hanem culturai szükség, s
épen ezért — igy végzi Sajó völgyi — „hisszük, hogy
az intell'gentia, a lelkes polgárság, fogja tudni méltányolni
saját érdekeit."
* Iskolai takarékpénztárak. A budapesti

kereske-

delmi akadémiában, f. é. január hóban 327 tanuló közül
102 takaritott 230 frtot 40 krt, mely összeg az előbbi
e tanév kezdetétől hozott betétekkel együtt, 1039 frt s
10 krt tesz. A helybeli polgári kereskedő testület vasárnapi iskolájában 487 növendék közül 73 tett be 79 frtot
50 krt mely az ezelőtti betétek összegéve1, 291 frtra s
50 krra megy. A vidékről nem igen pontosan jönnek
ugyan a tudósítások, de érdekes az is a mi jön. Igy p.
o. bámulatos látni, mit mivelhet a jó akarat. Szabadkán
a hol dr. Guln György úr — takarék pénztári igazgató
buzgólkodik az iskolai takarék-pénztárak ügyében, mult
év végén 647 iskola gyermek takaritott 8803 frtot 77
krt, f. é. január hóban hoztak 724 frtot 95 krt, és igy
február 1-én 9528 frtot 72 krt tett a gyermekek megtakarított vagyona ; vagy is majd annyit, mint az egész
országban ez intézmény folytán egybegyűlt. Szombathelyről
pedig Lábos Imre igazgató-tanitó úr az ottani községi
népiskoláról következőt ír : 1875. oktober 17-től 1877.
január 28-ig 499 fi, és 153 leány növendék közül takaritott 128 fiu 110 frtot 11 krt, s 66 leány 64 frtot
89 krt, összesen 194 növendék — 175 forintot. Hét
községi tanitó vesz részt e műveletben. Köszönettel vettem
e becses tudósításokat, és jövőben is minden érdekes
hirt nagy örömmel fogadok. Budapesten 1877. február 21.
WEISZ B.

F.

* Tisztázzuk a keresztszülök

többsége

kérdését.

Ez alatt a cim alatt egy ujabb választ kaptunk „Zakariásnak" lapunk f. é 5-ik számában megjelent cikkére,
melyből ide igtatunk egy pár érdekes pontot, mely pontok
a felvetett kérdést ugyan nem tisztázzák véglegesen, hanem
érdekes tanúságot szolgáltatnak arra nézve, hogy hazánk
némely vidékein mást értenek a keresztszülők, és mást
a komák alatt. A csak töredékesen közlött pontok igy
szólnak: Zakariás úr azon állitásom megdöntésére, miszerint
a keresztszülők, a komáktól megkülönböztetendők, hivatkozik a szokásra is. . . Csodálatos, hogy én, a ki szintén
megfordultam már igen sok vidéken, egészen más szo

kásokat tapasztaltara. A szülők ugyan komáiknak nevezik
a bejegyzetteket, akárhányan vannak, sőt még néha
azoknak rokonait is: de a gyermek mindenütt csak egy
kereszt apát- és anyát ismer. Azon körülmény, hogy
Zakariás úrnak van olyan keresztapja is, a ki az ő szülőit soha nem ismerte, kereszteltetéséről semmit nem
tudott, és igy az anyakönyvbe be sincs jegyezve, nem
hogy tisztázná a kérdést, hanem inkább nagyon is öszszezavarja; mert ebből az következnék, hogy e szerint
nem is szükséges az anyakönyvbe bejegyezni a keresztszülőket, Mikor állitásom érdekében tekintélyes lelkészekre
hivatkoztam, akkor még nem jutott kezembe a herceg szöllősi egyház ládájában meglevő különvezetett anyakönyv,
mert különben akkor erre is hivatkoztam volna. Ezen
k ü l ö n v e z e t e t t anyakönyvnek címlapján ugyanis ez
van felírva: Az 1823-ik évben jött rendeletnél fogva,
mely szerint az anyakönyvbe csak a keresztszülők neveit
szabad bejegyezni, a hívek kívánságára a komák nevei
ezen könyvbe iratnak be. Ez időtől fogva három évtizeden
keresztül az anyakönyvbe csak egy keresztapa és keresztanya neve van bejegyezve.Ebből nem csak az tűnik ki, hogy
a hatóságnak, hanem hogy a régi papoknak véleménye
is az volt, miszerint a keresztszülők a komáktól megkülönböztetendők, mert különben nem lenne szó keresztszülők- és komákról. Azon állítás, mintha a keresztszülők
csak tanúk gyanánt szerepelnének, mindjárt elesik, mihelyt meggondoljuk, hogy igen gyakran távollevőket
jegyeznek be keresztszülőknek, a kik tehát épen nem
tanúskodhatnak ; a jelenlevők pedig, még a ki a gyermeket a kereszvizre tartja is, nem iratnak be az anyakönyvbe. Zakariás úrnak felhozott ellenvetései tehát
egyátalában nem tisztázták a kérdést; annyival kevésbé
győzhettek meg valakit arról, mintha a keresztapa és
anya névnek semmi jelentősége nem lenne, hanem ezen
névvel bárki irányában és bármikor élhetünk, mint ő
teszi, mikor nősülése után választ magának keresztapát.
Igy gondolkozva a kérdésről, nem csodálom, hogy ő
előtte keresztszülők és komák mind egy formák. De ha
úgy tekinjük a keresztszülőket, mint a kiknek apa helyett
apának, anya helyett anyának kell lenni : akkor igsn is
különség van a keresztszülők és komák között. Csoó
ZSIGMOND, reform, h.-lelkész.
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Csakugyan meghalt. Kétszer hallottam holt hírét,
de nem volt igaz, nem halt meg : ott olvasgatott a végrevalahára kipadlózott szobában s igen jó izűt nevetett,
ha valami kuriózumra bukkant, vagy pedig hümgetett,
mi nyilván arra mutatott, hogy nem tetszik neki valami
abban az újságban.
Most már nem nevet többé, alszik szép csendesen,
ez előtt épen száz évvel elköltözött kollegájával, J a bl o n c a i P e t h e s S á m u e l l e l . Ez is olyan szerencsétlen
volt, csakhogy nem nyomorgott sokáig, meghalt ifjan.
Mikor 1767-ben kitűnő bizonyítványokkal kijött Debrecenből, a „sancta fraternitas" adott neki jó ekklézsiát,
Kis-Ölvedet, melynek filiája is volt, Zalaba. A tapasztalatlan ifjú nem respektálta a kegyelmes rendeletet, mely
eltiltá a r e f o r m á t u s l e l k é s z n e k a filiáb a n t e n n i s z o l g á l a t o t , megkeresztelt egy zalabai
ref. kisdedet, melyért a kis gyarmati plebánus bejelentvén
őt, a megyei törvényszék elé, Kemencére citáltatott, s
négy havi — hetenkint kétszeri böjttel súlyosbított —
börtönre ítéltetett. Mire kijött a sötét, egészségtelen odúból, megvakult. Irgalomból Oroszit adták neki, hol a még
irgalmasabb Isten könyörült rajta, rövid idő múlva magához szóllitván az ifjú martyrt. A reformatio óta ő az
első pap az oroszii temetőben. A második Bátky István.
A többiek csak kezdették ott a pályát, ők végezték is
ott. Testvérek voltak, a mostoha sors testvérei.
Nem jelentette hivatalos körlevél az ő elhunytát.
Én csak e lapokból tudom, hogy meghalt; s noha nekrológja már megjelent, nekem is meg kell emlékeznem
róla. Hadd jusson ki neki legalább a nekrologból. Csak
igazságot szolgáltatunk, midőn ennyire megkülönböztetjük
őt, kit a sors is oly nagyon megkülönböztetett egyebektől.
Talán csak vezéreket illet emlékoszlop ? a közvitézeknek elég a jeltelen közös sir ; elég, ha megszámlálják:
hányan v o l t a k ! ? Nem! „Tiszteljétek a közkatonákat!"
— a Krisztusnak azon szegény katonáit, kik egy ember
életen át a legsanyarúbb helyen állottak őrt, és senki
őket föl nem váltotta. Nem érdemlik-e meg ezek, hogy
legalább a halálban kapjanak dupla zsoldot?
Bátky István meghalt.

NECROLOG.
B á t l i y

». . . meg nem szégyenittotem,
Nem nevet senki rajtam.*
Zsoltár.

n ,

— 1814.—1877. —
M o t t ó : „Meghalt! »Ki ?* Azt mit kérditek,
Hisz a név ugy sem teszi meg(<. . .
Petőfy „Carmen lugubre
„Boldogtalan voltam
Teljes életemben ;
Csak az vigasztal, hogy
Meg nem érdemeltem* . . .
Petöfy.

Többé nem számítgatja már, hogy 15 szapú gyüjtelékéből, ha kirostál tatja a szemetet, mennyi marad
valóságos buza ? mennyit lehet abból eladni, hogy sorba
mind a hét gyermeknek legyen télire csizmája s még az
anyjoknak is teljék egy topány, a Gyula gyereknek pedig
a kit most szabadítanak föl, újdonatúj öltözet. Nem izzad
többé homloka azon fináncministert megszégyenítő probléma felett: h o g y h é t v á l t ó f o r i n t b ó l mikép
lehet egy évre szóló deficit nélküli budgetet csinálni ? A
plebánus sem boszantja őt többé már csak csupa jelenlétével is (egyedül egy maga, 25 lélek papja, s tíz anny

jövedelmet húz mint ő), de még inkább törvényt nem
ismerő magaviseletével (vegyes házasokat hirdető- és keresztlevél nélkül esketett teljes életében). Nem háborog
többé lelke a „ s z a b a d v á l a s z t á s " miatt, mely
„csak az ifjú erőknek kedvez, a tapasztalt munkást pedig
feledve mellőzi" : promoveálta őt az Ur e gyötrelmek
helyéről, nem ugyan grádus szerint, hanem kegyelemből.
Elég immár én szegény szolgám ! a kevésen voltál hű,
menj bé a te uradnak örömébe, a hol nem változnak a
rendszerek minden évtizedben, ahol igazi graduális pro
móció van világ teremtése óta s az lészen az itélet
napig . . .
1848 óta hivataloskodott Orosziban. Másoknak elég
volt 1—2 év e purgatoriumi boldogságból. Midőn itt érte
őt a 25 dik év is: j u b i l e u m o t akart rendezni. Kívánta, hogy a világ ismerje el érdemét. Kinevettük ez
eszméért; pedig nem komédia, hanem tragödia volt.
O komolyan foglalkozott a jubileummal. Felszólitott,
hogy pendítsem meg ez eszmét a „Prot. Lap" ban vagy
a „Keresztyén Család"-ban. „Hisz — tevé hozzá — úgy
is kifiguráztatok ott a „Baki bátyával", adjatok most
már elégtételt!" Pereszlényinek is irt; de sehonnan sem
kapott helyeslő szót. Nehéz, kivihetetlen dolgot kivánt,
hogy „a kecske is jól lakjék, a káposzta is megmaradjon,
azaz: reá az erkölcsi elismerés mellett valami kis anyagi
haszon is h áram öljék " Kicsoda lelkesülne fel s ki adna
anyagi s erkölcsi elismerést 25 évi paposkodásért ? Nem
értené azt a világ: mi jutalmazni való van abban, ha
valaki egy negyed századig húzza a konvenciót.
Hanem a római pápa sem Orosziban lakott — ez
volt a cáfolat — mégis jubileumot csinált minden hetedik
évben. Jertek csak Orosziba, majd jubiláltok mindjárt az
első decenniumban.
Vitte hát a keresztet csendes zúgolódással a Golgotáig. És Cyrenéből nem jött senki, hogy könnyítsen
neki. Csak a sors kapaszkodott olykor-olykor belé, hogy
ínég súlyosabbá tegye. Leégett, terméketlen rosz idők
jártak, mikor a szemét, az ocsú még több lett a gabonában, kegyetlen fináncok örökre elvitték tehenét a földadóba. Kis csapások, de szegény embernek kiheverhetlenek. A béka megúszsza a nagy tavat, a hangya a
csöppbe is bele fúl. — A családtagok száma egyre szaporodott, áldás másnak, a szegénynek sujtoló teher. Megmegkapta, mentő angyalként egy-egy jubileum-féle gondolat, azt mindig kinevették: „Te bibaszt Stefi, te mindig
ilyeneken töröd fejed?' Utoljára aztán azt gondolta, hogy
legjobb volna hát meghalni.
És úgy tett, a miként beszéle . . .
Ott szendereg a szomszéd falu temetőjében. Az egyházközség, melyben szolgált, oly nyomorult, hogy temetőnek való helyisége sincs, a földes úr, mint haszonbérlőket,
az utolsó talpalatnyi földüktől is megfosztá.
Özvegyet s kiskorú árvákat is hagyott, kiknek a
kegyéven s a gyámoldai csekély jutalékon kivül semmi
egyebük nincs.
Es most eszembe jött a jubileum, a min a k k o r

nevettünk. „Adjátok meg nekem az anyagi s erkölcsi
elismerést!" — Nevetnétek, gúnyolódnátok-e m o s t már!?
*

*

*

Kocson született, Komárommegyében, egyszerű földműves szülőktől. A népes Kocs jeles iskolájáról már Lampe
emlékszik. Valóságos kis gymnásium volt. Még Bátky
idejében is tanítottak benne grammatikát. Istvánt conjugistának vették be Pápán.
Tanulói pályáját kitűnően végezte. Elbeszélése után
— úgy emlékszem — harmadik volt grádusában, s több
ma már kitűnő polcon álló férfiút emlite tanulótársaiúl,
többek közt Fördőst. A theológiát végezve poéták praeceptoráúl alkalmaztatott. Holtig megőrizte e korból katalógusát s tanítványai névsorát könyvnélkül tudta : „Gondol, Gál, Kerkápoly" stb. Nagyon csodálkozott, midőn
később, évtizedek múlva egy-egy tanítványáról hallott,
ki magasra vergődött. „Az utolsó padban ült, leghátul.. .
minden jóakaratom mellett is rejiciálnom kellett — és
most ? . . . hm . . . hm . . . "
A segédtanárság után Kamócsára ment a Vág mellé
notárius-rektornak. Ez volt életének legboldogabb szaka.
Itt és vele történt azon kuriosum, hogy urvacsorálás alkalmával már minden ez alkalomra való éneket elmondván,
megállt. A lelkész felszólt hozzá: „Csak mondja kegyelmed tovább." A notárius-rektor-kántor stoikus nyugalommal felelt vissza : „Már elfogyott az ének."
A jó humort s a mostoha sorsot magával hozta a
komáromiból ezen e.-megyébe. Hosszas időkig káplánkodott özvegy papnék mellett, vagy megüresült egyházakban,
hová — az akkori rendszer mellett — nem volt választható. Füzesgyarmaton 3 évig szolgált mint interimalis
csak káplányi fizetésért (20 forint), mely miatt holtig
követelést formált ezen egyház ellen traktuson és superintendentián, de soha nem kapott b ztatásnál egyebet.
Végre megnyílt Oroszi, mely ellen senkinek kifogása nem lévén, beléhelyezték őt, a legidősb káplányt.
Vonakodva engedett a felszólításnak; de fölbátoritá Őt
az akkori segédgondnok, ki ünnepélyesen megígérte, hogy
az e.-megye érdemül fogja neki betudni ottan töltendő
éveit. Csendes türelemmel várta itt a promóciót; de midőn
a sor ép rákerült volna : behozta e.-megyénk a szabad
papválasztást s a szabadulás kapuja örökre becsukódott
előtte. „Ha ezt tudom — szólt komoran — még Pápáról
visszamentem volna Timotheus bátyám mellé szántani."
Szobája tele volt aggatva keskeny papir szeletekre
irott proverbiumok, repülő mondatok, velős szentenciák
és idézetekkel. A szabad választás után, a legszembetűnőbb helyen, nagy betűkkel irva ezt olvashattuk .
„E nagy világon e kivül
Nincsen számodra hely 8 . . .

Szemben ezzel: „A hová dől a fa ott marad." Másik
oldalon: „Mostan nevetnek engemet, kik kisebbek én
nálam". — Ha ovatatlan diákgyerek kérdezte, hogy a
szózatból mért nem az előző versek valamelyikét választá,
p. o. ,Hazádnak rendületlenül," komoran válaszolt:
Majd megérted, ha pap leszesz.

Nagyon kedvelte a közmondásokat, példabeszédeket és a m o t t ó k a t . Sajátságai közé tartozott, hogy
soha semmi levelet sem irt mottó nélkül, lett légyen az
bár hivatalos levél. A mottókban nem volt fukar, bőven
báut velők. Sokszor csupa mottókból állt az egész levél.
E lapok t. szerkesztője is emlékszik talán, hogy egy-egy
beküldött cikke vagy magán levele mily gazdagon föl
volt piperézve mottókkal. Egy izben valami egyh.-kerületi
tisztség volt betöltendő, melyre csöndes szent korteskedések folytak. Bátki bácsit is megkerülték ; de ő szilárdul állt eltökélése mellett s a beadott szavazatlapra is
mottót irt Horátiustól: „Justum ac tenacem propositi virum"
stb. „Mi alulírottak — eltekintve minden egyebektől
— saját jó meggyőződésünket követve, ezennel választjuk" stb. . . E lapok szerkesztőjéhez egy izben levelet
irt, a mottó ez volt: „Teljes számú példányokkal folyvást szolgálhatunk" s a szerkesztő küldte neki jó ideig
az ingyen példányt.
Társaságokban ő tartotta fen a jó humort, nem
annyira ötletei (noha ezekben sem volt szegény) mint
inkább személyisége által. Áldott jó flegmájából ki nem
lehetett venni. Elete gazdag volt humoros, s tragikomikus eseményekben. S a felette elpattogtatott élceken
maga nevetett legjobb izüeket
Egyszer István napot csapott. Sok vendég csődült
össze, még zene is volt; hanem az a szerencsétlen
spárherd (takaréktűzhely) tönkre tett mindent. Fel volt
rá rakva az ételek halmaza, készen minden, csak be
kell tálalni. Ekkor szólalt meg épen a zene. A szeles
legátus azonnal táncba kapta a kisasszonyt s mikor pördültek, meglökték a nagy suly alatt görnyedező lábas
spórherdet s feldűlt, és oda lett minden étel. A káposztába beledült a rétes, a leves össze vegyült a kávéval
a fánk szét gurult, a sonkával elszaladt a kutya, a viganó tüzet fogott, a legátus összeégette kezét, és a vendégek éhesen mentek szét.
„Soha soha ilyen István napja!" ez volt az első
és utolsó.
Pedig szerepét még nem fejezte be a spárherd, még
kegyvesztetté is tette gazdáját a helybeli kath. uraságnál, kinek házához bejáratos volt. A szétrepedezett vasakat a szomszéd mező városba küldé a lakatoshoz az
uraság levélhordó cigánya által, ki épen a méltóságos

asszony Tolnában lakó szüleinek cimzett levelet vitt a
postára. De a cigány félreértvén a dolgot, a vas darabokat a levéllel együtt a postán hagyta, a posta-mester
pedig, jó hiszemben, leküldte a levéllel együtt Tolnába,
Sokáig várta a tiszteletes a lakatost, mig egyszer az
urasági tiszt fölvilágositá a dologról, hogy bezzeg haragszik ám a méltóságos asszony, többé ne is nyisson
oda ajtót.
Sok ily kásusa volt.
Mindezeknek már vége! A sors vele többé nem
űz komédiát. Kereshet magának más objectumot. Többé
„nem nevet senki rajtam !" Oda véste a kurátor a tölgy
fejfára: „ I t t n y u g s z i k " Motto is van r a j t a :
Boldogtalan voltam
Teljes életemben,
Csak az vigasztal, hogy
Meg nem érdemeltem.

Oda tették Jabloncai Pethes Sámuel mellé. Testvérek voltak, nyugodjanak együtt! „Sirja fölött enyeleg
suttogva az alkonyi szellő. . . s azt susogja: „ A d j á t o k m e g n e k e m m o s t m á r a z a n y a g i s erkölcsi elismerést ..."
És vajha meghallanák ezt egykori tanítványai, tanuló- s tiszttársai s meg minden könyörületes lelkek !
És vajha meghallaná e.-megyénk s kerületünk is,
és senkit martirságra ne kárhoztatna többé Oroszival! .
Sokan hordják e hazában azt a keresztet, melyet Bátky
viselt. . De az ily érdemiend osztogatást meg kell szüntetnünk ; akkor aztán nem irunk dupla nekrologot.
KOMJÁTI

GEDEON.

H e l y r e i g a z i t á s . Filó L. urnák mult számunkban emiitett 3 frt adomány nem a moldva-oláhországi,
hanem a „s 1 a v o n-s z e r é m i missiora küldetett.

Szerkesztői mondanivalók.
K . S . úrnak. Vettük a választ, de helyszűke miatt jövő számunkra hagytuk. t £ „ F . úrnak S. V.-én köszönjük, közelebb jön.

H I R D E T É S E K

E® áL 1 3 r ét, z
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A brassói ág. hitv. magyar egyházközségnél megürült 3 9 1 frt óvi fizetéssel ós szabad lakással
díjazott s körülbelül 4 0 frt mellékjövedelemmel összekötött v a l l á s t a n i t ó i S k á n t o r i állomásra ezennel pályázat hirdettetik.
Pályázni kivánók felkóretnek, hogy kellően felszerelt folyamodásukat folyó óvi március hó 2 4 - i g
az egyháztanács elnökségének bórmentesen beküldjék, vagy személyesen benyújtsák.
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KLEIN ALFRÉD kiadó-könyvkereskedése S.-A.-UJHELYT.
E l ő f i z e t é s i
Lukács Ödön

„EGYHÁZI

zfelIfcLiTT-áus

nyíregyházi ref. lei kész

MUNKÁIRA."

H a t évi hivataloskodásom alatt körülbelül 3 — 4 kötetre terjedő e r e d e t i egyházi dolgozatom
van készen kéziratban; mivel e munkákat én a szószéken kedvező sikerrel használtam: elhatároztam azok
közül egy kötetet, mutatvány gyanánt, világ elé bocsátani; a figyelem ós érdeklődés, melylyel t. tiszttársaim,
ismerőseim e kötet iránt viseltetni fognak, határozand a felett, hogy a többieket mostanában sajtó alá rendezzem-e
vagy s e m ? ! Beszédeimre, tájékozásul, előlegesen is megjegyzem, hogy az olvasó közönség azokban hitet, melegséget s a meggyőződés hangját fogja feltalálni; tartalmukat igyekeztem érdekessé s az alakot a tartalomnak megfelelővé t e n n i ; talán itt-ott szokatlan modorral s eszmékkel fog a t. közönség találkozni e beszédekben; de meghallom, hogy itt nem kerestem nyomokat, melyekbe hágjak, s lehető félszegségeimet, hiányaimat
a szokatlan ut akadályai fedezzék el. Leend e kötetben néhány ünnepi, alkalmi, közönséges és halotti,
összesen 30 — 3 5 beszéd, 16 nyomtatott iven.
E l ő f i z e t é s i á r a 1 f r t © O k r . , mely összeg, a szokásos postai utalvány mellett,
Klein A l f r é d sátoralja-ujhelyi könyvkiadóhoz küldendő. A könyv a t. előfizetőknek bérmentve fog megküldetni. Munkámat t. tiszttársaim becses figyelmébe ajánlva, maradtam Nyíregyházán, január 1-én, 1 8 7 7 .
Ll.l1*. UCS Odún,
ref. lelkész s egyhmegyei tanácsbiró.
Kiadásunkban

továbbá

F E J E S ISTVÁN
E G Y H Á Z I
E C Í Y

s.-a.-ujhelyi ref. lelkész

K E § Z É » E ( ,

T E M E T É S I
r
S Z É P
A S S Z Ö M Y ,

megjelent:

két kötet ára

4 frt.

B E S Z É D E I , 7 ára i f r t .

(a Kisfalndy-társ. által 50 aranyijai jut- költői bssíély.)

Ara

eo kr.

Dr. KERÉNYI EDE felgymn. tanár

A vílijtiiiÉh időrendi iiúú különös tekintettsl Magyarorszá
Nyolcadrót 1 3 0 lap. Ára 1 f r t .

Magyarország történetének időrendi átnézete.
-A.ra, 3 6

Isrsujcár.

Ezen épen most megjelent segéd-tankönyvek feladata azon nagy szükségen, melyet a történelem tanárai leginkább éreztek, hatályosan segiteni. Kerényi általános világtörténelmi repetitoriuma a magyar nevelési szakirodalomban bizonyára hézagot pótol, és mint nélkölözhetlen segédkönyv helyet fog találni úgy a reál, mint az al- és főgymnasiumokban. Kerényi időrendi átnézete Németországban és Ausztriában szélesen elterjedt hasonnemíí tankönyvek alapján, és különösen Dr. Richter H. M. bécsi keresk. akadémiai tanár ugyanily műve után
készült, de fó'tekintettel Magyarországra, melyre nézve Horváth Mihály történelmi művei szolgáltatták a vezérfonalat. — A számtalan e nemű
német dolgozatok, úgy szakkörökben, mint a nagy közönség részéről is mindig elismeréssel fogadtattak és maiglan is meleg pártolásnak
örvendenek; hasonnemű föltevésre jogosithatják e könyv szerzőjét a magyar közönségről is. Kitűnő szolgálatot tehet az, mint vezérfonal a
tanároknak előadásaik folytán; a tanulóknak a vizsgákra készülés alkalmával, a mennyiben ebből rövid idő alatt képesek ismételve átnézni
az egész történelmet, a helyett, hogy az előirt nagy terjedelmű könyveket kellene újra áttanulmányozniok. — Különben gyakorlati beosztásánál és az eseményeket egyszerre föltáró alakjánál fogva sikerrel használhatják azt mindazok, kik valamely történeti tényt, művészeti vagy
irodalmi eseményt emlékezetökből kiejtettek, a mennyiben e mű, mely egész 1872-ig terjed, rögtöni tájékozást nyújt bármely történeti
dologra nézve.
Hasonnemű figyelmet érdemel szerző ,.Magyarország- történetének időrendi átnézete" (ára 36 kr.). — Ez teljesen
önálló dolgozat, s mint ilyen Magyarország történetére nézve az első segéd-tankönyv.
Mindkét könyvet ajánljuk a tanférfiak és tanulók
figyelmébe.
„Pester Lloyd" tanügyi lapja 1876. március 20.

Megrendelési pénzek legkényelmesebben postautalványnyal küldhetők
esetben a megrendelt könyvek bérmentve szállíttatnak.

be, mely

Klein Alfréü M ó - k ö i i y v t o s M é s e S.-A.-Üjtielylieii,
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Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. B a l l a g i Mór. Főmunkatárs : F a r k a s J ó z s e f .
Nyomatott:

Deutscli

M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9, sz. a.
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Epen most jelent meg s egyedül csak a szerzőnél kapható

SZ és S I R B E S Z É D E E
(préd-iüsációls:,

i m á k ,

sir^rersels:)

cimü muaka.

A r a 1 forint 5 0 kr.
A

füzet

csinosan

v a n kiállítva, szép tiszta nyomás,

sirbeszédet különféle korúak felett zár-imákkal versben;
ban ; 8 prédikációt

s két emlék beszédet

nagy nyolcadrét alakban. Tartalmaz : 1 6

1 0 udvaron mondandó gyászbeszédet s imát prózá-

(a. Deák Ferencz felett, b . egy sírkő

felállításakor elmondottat).

Végre tartalmaz 2 0 különféle korúak felett mondandó u. n. sirverseket.
Ajánlom e müvemet azon i f j ú lelkész-társaim

figyelmébe,

kik a korszerűtlen, hosszú és unalmas

halotti prédikációkat a térről l e z o r i t a n i a k a r j á k ; e rövid gyászbeszédekkel nekem azt tenni minden erőszak
nélkül

sikerült.

Ajánlom

a t. tanitó urak

figyelmébe

tatók helyett szintén sikerrel használhatók némely

is, mert

művein

j ó részt

versekből áll s búcsúz-

darabok.

A pénz beküldése, vagy egyszerű megrendelés

után a könyv bérmentve

vagy

utánvéttel azonnal

küldetik posta fordultával.

Borzsák
2—4

Endre,

ref. lelkész.
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Epen most jelent meg és megrendelésre azonnal szétküldetik
LUKÁCS ÖDÖN

nyíregyházi ref. lelkész

35 beszéd templomi és temetési használatra.
E g y

testes kötet.

KÖZÖNSÉGES

N a g y

S-rét.

Á r a

1forint HO

EGYHÁZI

k r a j c á r .

BESZÉDEK.

Külön lenyomat az „ E g y h á z i B e s z é d e k é b ő l . Nagy 8 - r é t 1 5 0 lap. Ára 1 f r t 2 0 k r .

Különösen

kedvező

ajánlati

9tr Kilenc forintért bérmentve küldünk:
L u k á c s Ödön
,,

„

Fejes István

,,Egyházi beszédek"

Ára 1 f r t 8 0 kr.

„Közönséges egyházi beszédek" .

.

„

1 , , 2 0 ,,

„ E g y h á z i Beszédek" két kötet

.

„

4 „ —

„

„

1 „ —

,,

,,

„

„Temetési b e s z é d e k "

,,

„

„Egy

.

.

.
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Előaazetési dlj:

S z e r k e s z t ő - és

KIADÓ-HIVATAL:
V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. I. em.

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

Hirdetések

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

T e l j e s sza.mii példány okkal mindég- szolgálhatunk.

M T Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésük e hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.

Fölösleges aggodalmak.
— Első cikk. —

Midőn bárom évvel ez előtt a vallás- és közoktatásügyi ministerium ismeretes szabályrendeletét a
jog-tanodák újjászervezése tárgyában kiadta: a protestáns egyháznak a tanügy iránti buzgó áldozatkézsége
erősen próbára tétetett. Az alternatíva állt előttünk:
vagy meghajolni a szabályrendelet követelményei előtt
s átalakitani a régi slendrián jogtanulmányi rendszert,
vagy feloszlatni azon tanintézeteket, melyeknek fentartása ha nem is az egyház, de minden esetre a
hazai culturának érdekében áll. S egyházunk, mint
annyiszor, ugy ez alkalommal is bebizonyitá hagyományos áldozatkészségét és odaadó lelkesedését a tanügy iránt.
A superintendentiák egymásután elhatározták a
jogakadémiák óriási költséggel járó újjászervezését. A
debreceni, kecskeméti, pápai, m.-szigeti és sárospataki
helv. hitv. uj jog- és államtudományi karok, mindmegannyi élő monumentumai a protestánsok határt
nem ismerő áldozatkészségének, és — tegyük méghozzá — önzetlenségének. Önzetlenségének mondom,
mert valyon nem a legtiszteletreméltóbb önzetlenség-e
az, midőn az egyház, melynek a dolog természeténél
fogva első sorban a népiskolák ós theologiai intézetek
szervezése ós jókarba helyezése áll érdekében : a hazai
általános miveltsógre is kiterjeszti ügyelmét, önmegerőltetéssel merjük állítani: az alsóbb oktatás és a

lelkészeket képző tanodák rovására oly intézetek fentartására határozván el magát, melyből közvetlen
haszna az államnak van ?
Mert ne áltassuk magunkat: a jogakadémiák első
sorban az államnak képeznek hivatalnokot s az egyháznak csak annyiban válnak ez intézetek hasznára,
amennyiben az azokból kikerült juristák — hálából
— az egyházi ügyek iránt érdeklődő világiaknak, ma
már valóban ijesztő mérvben csökkenő számát szaporítják.
Ily önzetlen áldozatkészség után kétszeresen
megvárhatja az egyház, hogy legalább azok a d r á g a
intézetek megfeleljenek teljesen feladatuknak. Es e
tekintetben nem is lehetne semmi oka az egyháznak
aggodalomra, ha a jogakadémiák virágzása egyesegyedül a tanerők jóságán, képzettségén, igyekezetén
fordulna meg.
Meglehetősen van szerencsém ismerni részint
munkáikból, részint személyesen azon tanférfiakat, a
kikre protestáns iskoláinkban a jog- ós államtudományi szakoktatás bizva van, s így tapasztalásból mondhatom, hogy ezen tanerők nemcsak hogy minden
tekintetben kiállják az összehasonlítást az állami jogés államtudományi karok tanerőivel, de egyik másik
— akár tanári működésének fényes sikereinél, akár
irodalmi munkásságánál fogva — kimagaslik a hazai
összes jogtanárok soraiból.
A jó tanerőkön kivül van azonban egyéb kelléke
is a jogakadémiák fölvirágzásának s ahol e kellékek
nincsenek meg, a hol bizonyos tényezők nem segítik
a professort működésében: ott a legkitűnőbb tanitás
is meddő lesz, szükségképen azzá kell annak lennie.
A jog- ós államtudományok kiválóan gyakorlati
élettudományok s mint ilyenek természetesen nem
21

sajátíthatók el az iskola szűk falai közt; más szóval:

coutemplatiójukból

a jog-hallgató tanulásának

csak egy árva szóval is megbántani, mert hát a forrás,

s a jogtanár tanításának

csak akkor lesz sikere, ha a theoriát a praxissal,
tudományt az élettel

összeköthetik.

a

felzavart férfiakat sem szeretném

melyből szitkaik erednek, tiszta.

A jogtanuló —

De ha azt nem teszem is, azon nézetemet még

irja dr. Wenzel Gusztáv, liazai jogéletünk egyik leg-

sem hallgathattam el, hogy jogakadémia Patakra nem

kitűnőbb alakja — m i n d j á r t p á l y á j á n a k

kez-

való. Aki ennek ellenkezőjét állítja, az egyébből nem

komolyan vegye szivére, mily fontos élethiva-

merítheti argumentumát, mint kegyeletes érzelmeiből,

tást választott magának ugy tudományos, mint társa-

melyek azonban bármily tiszteletre méltók is különben,

dalmi tekintetben, s hogy ezen fontos élethivatásának

tisztán gyakorlati kérdések megoldásánál számba nem

csak ugy fog megfelelhetni,

jöhetnek.

detén

ha

jogismeretekkel g y a k o r l a t i
rositand

alapos

tudományos

ügyességet

is p á -

személyében.

Szalóczi úr, — aki a „Miskolc" cimű vidéki

lapban annyira elragadtatja magát érzelmeitől,
még a Patakon

Ez olyan igazság, melyet senki sem fog kétségbe

illo tempore

kása fölött is képes

elfogyasztott

hangulatteljes

hogy

bab

ós

költészeti kifeje-

vonni, aki a jog- és államtudományok természetét csak

zésekkel áradozni, maga is elismeri,

valamennyire

főbb érvük a szívok, s hogy „döntő, nagy és fontos

is

ismeri

s a ki különbséget tud és

akar is tenni az élet ós a „kávéházi élet" között.
A fenebbi

igazságból,

mint

conclusiót minden

hogy az ő leg-

okokat nem tudnak felhozni* álláspontjuk védelmére.
A kérdés tehát,

hogy Patakon

a jogakadémia

józan ember azon másik igazságot fogja levonni, hogy

megfelelhet-e feladatának vagy sem, szerintem tulaj-

e szerint tehát azon tanintézeteknek, melyek praktikus

donképen nem is kérdés.

élettudományokra

venné, ugy utalom

készítik

csakis ott lesz helyök,
lehetőség

elő a

fiatalságot,

ott és

a h o l é l e t v a n s ahol a

nincs kizárva a praxis ós a theoria közti

kapcsolat fentartására.

cikkeire,

Ha valaki

mégis

annak

Kun Pál barátom ós tiszttársam

melyekben

alaposan

megfelel e kérdésre,

midőn kifejti az indokokat, melyek a jognak Patakról
való elköltöztetését szükségessé teszik.

A protestáns jogakadémiák közüí' az egy sáros-

Én a magam részéről

teljesen osztom e lapok

pataki az, melyben a fatalis helyi viszonyoknál fogva

szerkesztőségének nézetét, mely szerint a kérdés csak

a jogtanulmányok ama sine-qua-nonja meg nem való-

az, hogy miképen lehetne az elköltöztetést gyakorla-

sítható;

tilag foganatosítani ?

logikai

s

igy — sajnálattal

következtetés

utján

bár, —

de

constatálnom

szigorú

kell

ama

Midőn az áthelyezés eszméjét Kun Pál barátom

határozott meggyőződésemet, mely szerint azon intézet,

megpendité,

melynek fölvirágoztatásán csekély erőmhöz képest ma-

körökben, melyek

gam is becsülettel közreműködöm s melyhez
a legközvetlenebb

és

tanerők megfeszített

engem

legmelegebb érdeklődés füz, a
munkája és igyekezete

dacára

általános viszhangot
a

keltett az ép azon

legilletékesebbek ós első sorban

hivatvák az eszmét megtestesíteni.
rökben

— mint közvetlen

De ugyanezen kö-

tapasztalásból

nyomban fölmerült az aggodalom is,

tudom —

hogy valyon a

sem fogja soha sem a hazai közművelődési intézetek

tervezett áthelyezés jogi és egyéb akadályoknál fogva

sorában azon helyet elfoglalni, melyre a reá fordított

megtörténhetik-e ?

óriási anyagi ós szellemi

áldozatok

után

méltán ós

j ogosan aspirálhat na.

Nem keresem mennyiben van helye az aggodalomnak a jelen esetben,

habár annyi bizonyos, hogy

akik vita

erős akarattal az aggályoskodás nem fór össze. Yagy

tárgyává teszik Pataknak mint városnak és a pataki

meg vagyok róla győződve, hogy a jogakadémia Pa-

társadalomnak

voltát a

takra nem való, mert itt nem hozza be a reá fordí-

jogakadémia befogadására. Tisztelettel meghajlok más-

tott áldozatoknak tisztességes kamatait, s ez esetben

részt azok előtt, a kik kegyelettel viseltetvén az alma

minden áron meg k e l l történnie az áthelyezésnek ;

mater iránt,

vagy az ellenkezőt hiszem, s akkor nem is gondolván

Nem akarok azoknak hibájába esni,
alkalmas

vagy

alkalmatlan

a pataki társadalmat

elnézéssel Ítélik meg;

sőt

kegyelet sugallta

még azokra

sem volnék

hajlandó követ dobni, akik mert azt hiszik, hogy valaki
ellenséges indulattal viseltetik az intézet iránt, melyhez őket kedves emlékek fűzik,
szitkozódásokra

fakadnak;

állásukhoz nem illő

mondom: még

ezeket a

a kivitelre, fölösleges aggodalmakat nem szerzek magamnak.
De mi után tény, hogy az eszmét különben helyeslő oszlop-embereink töprenkednek a kivitel nehézségei fölött: mondjunk le az élesen

felállított altér-

nativának rájuk való alkalmazásáról;
tőlük

- jóllehet az ügy érdekében

ellen tiltakozom,

ne kívánjunk

mely olyan

intentiót tulajdonit az

alapítóknak, ami bizonyára nem volt intentiójuk.

kivánhatnók, —

hogy a különben is absolutistikus illatú parancsszóval

De hogy el ne térjek tárgyamtól, — mert hisz

éljenek; hanem legyünk azon, hogy eloszlassak aggo-

jelenleg nem szándékom

dalmaikat s hogy meggyőzzük őket

tani a protestáns alapítványod jogi természete fölött,

az üdvös eszme

kivitelének lehetőségéről.

— lássuk csak, jogilag sérelem követtetnék-e el az
alapítványokon, ha Patak a Miskolcra áthelyezett jog-

Az áthelyezés állítólagos legfőbb akadálya jogi
természetű.

egyházjogi díssertatiót tar-

Ezen fordul meg az egész ügy,

akadémiáját évenkint néhány ezer forinttal

ennek

dotálná?

A felelet nagyon egyszerű. A jogakadémia Mis-

leküzdésétől függ az egész vállalat sikere.

kolcon is Pataké

Az emiitett legfőbb akadály, mely az áthelyezést

maradna,

nem ugy mint az állam

némelyek szerint megnehezíti, a dologhoz nem értők

tulajdonába átment, de azért helvét hitvallásuak isko-

szerint pedig

lájának alapjából dotált pataki

absolute lehetetlenné teszi,

abban áll,

tanítóképezde.

Patak

tulajdonjoga tehát az áthelyezés által teljességgel nem

hogy az alapítványok Sárospatakra szólnak.

sértetnék meg. H a az alapítványokat meg akarnók
Bevallom őszintén, hogy nincs szerencsém ugyan
osztani; ha azoknak egy részét le akarnók vinni maismerni a pataki alapítványokat; de a jelen esetben
gunkkal; vagy ha k ü l ö n k o r m á n y z a t o t kívánnincs is szükségünk rá, hogy azokat egyenkint és !
nánk a Miskolcra áthelyezett jogakadémia szániára:
összesen áttanulmányozzuk. Most csak arról van szó, í
akkor igen is megtámadnók Patak tulajdonjogát az
hogy ezen alapítványokra nézve á l t a l á n o s s á g b a n
alapítványokra nézve s akkor jogtalanságot követnénk
miféle jog- és észszerdségi elvek az irányadók ?
el. De ez — azt hiszem — az áthelyezés legvérmeEszem ágában sincs kétségbevonni, hogy a sá- ^
sebb barátjának sincs szándékában.
rospataki iskolára vonatkozó egyik legbecsesebb ala- '
No már ha a dolog így áll, azt kérdeni én,
pi tó-levél ben, — melyre már az áthelyezés feletti vita
melyik a nagyobb sérelem az alapítók intentiói ellen:
közben, ha jól emlékszem, hivatkozott is egy alkalomaz-e, ha a k a m a t o k a t , melyeknek rendeltetésök az
mal a tulbuzgóság, — a Vay-Mocsáry-f'élében világoáltalános és a speciális jogi műveltség előmozdítása,
san ki van fejezve, hogy az alapítvány csak a sároselfecséreljük csak azért, mert szigorúan ragaszkodunk
pataki íőiskolát illeti, sőt még azt is elismerem egész
az alapítólevelek holt betűihez; vagy azon eljárás,
készséggel, hogy a többi alapítványok is mind, kivétel
mely midőn megegyezik az alapítók intentioival, joginélkül a pataki iskolára szólnak. De ne zavarjuk
lag is teljesen igazolható ?
össze Patak v á r o s á t (liicus a non lucendo) a pataki
De azokuak a kedveért, akiket a kegyelet e tiszisk ólával.
tán praktikus kérdésben megvakított, vigyük csak a
Mi lehetett észszerüleg a céljuk azon kegyes
kérdést ad absurdum.
híveknek, a kik pataki iskolára alapítványt t e t t e k :
Tegyük fel, ami különben egyhamar nem fog
az-e, hogy a hazai protestantisinus culturális céljait
bekövetkezni, hogy Patakon a tanulók létszáma anyelőmozdítsák, vagy az, hogy Patakot a várost
nyíra megcsökken, hogy az iskola, közművelődé i renemeljék 2
deltetésének teljességgel nem felelhet többé meg. Ha
Azt hiszem a protestáns egyházjog elveinek egye- j tanuló nincs, akkor nincs szükség intézetre sem.
dili azon felfogás felel meg,

mely szerint az alapít-

ványok az egyház

illetik meg, amint ezt

egyetemét

némely iskolák hivatalos elnevezésük által is elismerik,

Úgyde az intézetnek vagyona van,
1

nal tehát

ezzel

a vagyon-

az egyháznak valamit kell tennie.

S mit

tehetne egyebet, mint hogy azon vagyont,

mely egy

midőn például a debreceni iskolát nem debreceni helv.

közművelődési

hasoncélú

h. főiskolának, hanem a h e l v . h i t v a l l á s u a k

intézet föntartására fordítaná.

deb-

receni főiskolájának nevezik.
Mindamellett azonban
én a pataki főiskola javait
sőt még azt sem akarnám,
kamatait, melyek Pataknak
művelődési célokra fordítsuk

intézet

vagyona,

egy más

Ugyanezen, habár — elismerem — absurd föla világért sem akarnám
kótyavetyére bocsájtani;
hogy azon alapítványok
szólnak, egyetemes köz; én csak azon felfogás

tevéssel találkozunk egy, az áthelyezés ellen irt cikkben is, melynek irója azonban még a helyet is kijelöli,
a hová az emiitett

esetben el kellene

költöztetni

a

pataki iskolát. Szerinte Magyarország éjszaki részében kellene az áttelepítésnek történnie. S ezzel elis21*

meri

a

cikkiró,

ve-

Egyet ne felejtsünk, midőn az áthelyezés nehéz-

pataki

alapít-

ségeit emlegetjük. Azt t. i. hogy fiatal intézeteknek

ványok kamatai, de maguk az alapítványok

is mo-

amily arányban küzködniök kell bizonyos, a kezdettel

szünk, — hogy

—

amit

bizony

ezennel

nemcsak

tudomásul

a

bilizálhatók.

együtt járó nehézségekkel,

Alkalmazzuk csak

már 'most a pataki iskolára

fenebb, általánosságban

mondottakat,

annak

egyik

szakára, a jog- ós államtudományi karra.

íme a legrövidebben előadva igy áll a dolog,
tekintve annak jogi oldalát. E szerint épenséggel
nincs okunk aggódni azon nehézségek fölött, melyek
jogi szempontból az üdvös eszme kivitelét meghiúsíthatnák.

hivatva lesznek az ügyben a

tisztelt

döntő

tenni : nem íog akadni széles e

férfiak, kik

lépéseket

hazában

védelmére kelni, midőn

az áthelyezés

meg-

olyan j u -

rista, a ki szükségét látná a megtámadott

jognak

végrehajtását

remélhetőleg elhatározzák. S ha a joggal nem ellenkezik eljárásuk,

segélyt ós támogatást a társadalomtól, föltéve, hogy
a társadalom jóravaló. Már az a jó természet megvan
a legtöbb emberben,

hogy a gyöngét

segíti ós nem

Ne féljenek azok a derék pataki emberbarátok,
hogy például a Miskolcra kitett

pataki jogász éhen

fog halni; mert hát Miskolcon nem kap olyan jó babot
ós kását,

a

minőt evett

pataki alumneumban,

hajdanában

Szalóczi ur a

s mert stipendiumra nem szá-

mithat.
Lesz minden, csak egy kis
legalább az emberszeretet

mellett

türelem.

Bennem

megfér még azon

erős hit is, hogy a protestánsok áldozatkészsége még
nem enyészett el, s hogy mindenkor hatalmasan fog
az nyilatkozni ott, ahol arra szükség van.
Ha kedvem volna a béketűrő számjelekkel mulatni, bizony nem lenne nehéz még számokban is
kifejezni hitfeleink emlitet áldozatkészségét. De ezt a
mulatságot szívesen átengedem azoknak, a kik még
ma a könyvtárra teendő alapítványok minimális öszszegót is fölszámítják a nélkül, hogy komolyan gondolkoztak volna felette, valyon könyvtáralapra mindjárt az első évben van-e szükség ott-, ahol különben
is van egy, a legújabb szakmunkákból álló könyvtár?
Ily meddő mulatságra kár lenne a drága időért.
Egyébiránt a szerkesztő engedelmével venni fogom ínég magamnak a bátorságot, hogy annak idején
a szükséges

számadatokkal

is

előálljak, akkor t. i.

midőn majd az áthelyezés kivitelének részletéről lesz
a szó.

elveinek

Az ón célom ezúttal egyéb nem volt, mint az,

ki egész életében azt hir-

hogy a figyelmet azon akadályokra irányozzam, melyek

kövessék az utilitarismus

hódoló Széhenyi Istvánt,

mértékben nyernek

az erőset, aki képes a maga lábán is megállani.

A jog- és államtudományi kar Patakon a helyi
viszonyoknál fogva t é n y l e g nem töltheti be teljesen
a maga rendeltetését, tanulóinak száma csekély s
előreláthatólag még csekélyebb lesz, ugy hogy — ós
ez már nem absurd föltevés, hanem nagyon is reális,
— egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy
a négy évi tanfolyamból valamelyik évre egy hallgató
sem jelentkezik. Már tavaly is a jogtudományi tanfolyam érdemes tanárai összesen n é g y (!) embernek
hirdették az igét. Hallgató nem levén, bátran becsukhatjuk majd az intézetet. Miután azonban az
intézetnek van alapja: már csak mégse dobjuk ki
azt az ablakon, se ne hevertessük rosz gazda módjára ; hanem talán helyesebb lesz annak kamatait
fölhasználni hasonló célra ott, ahol gyümölcsözőleg
felhasználhatók.

Legyenek nyugodtak azon

azon

dette, hogy a mi jogos, az eo ipso hasznos is, s aki

a derék eszme keresztülvitelének talán útját

ezen elvére,

támaszkodva

nák, s hogy kifejezzem másrészről, mint pataki fun-

teremtette a maga nagyszerű, az egész ország jóllétét

gens jogtanár, azon óhajtásomat, hogy jogakadémiánk

előmozdító vállalatait.

olyan helyzetbe jusson, hogy az annak felvirágzására

mint rendithetlen

alapra

fordított
Ami a kivitel nem jogi, hanem egyéb, a körülményekben rejlő állítólagos akadályait illeti, ezekre
nézve nézeteimet egy másik cikkben fogom előadni.
Addig is megjegyzem, hogy amaz akadályok olyan
természetűek, melyekkel a szilárd akarat ós elhatározás játsztva elbánhatik.

éj-napi

feszitett

munkáuk,

állhat-

szorgalmunk,

m e g f e 1 e 1 ő eredmény nyel végződjék.

DR.

BALLAGI

GÉZA.
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Jzri

Könyvismertetés.
»Geschichte
Jesu"
Nach academischen Vorlesungen von Dr. Kari Hase.
Leipzig, 1876. Breitkopf
und Hartel, 8r. VIII 9+611, 9 mark.
(Vége.)

Az ezután jövő pontok meglehetősen a taposott
uton haladnak. Mint történt a Jézus megkeresztelése, ki
volt s mi hivatást töltött be az előfutár ker. János, mi
a lényeges és történeti mag a Jézus pusztai megkísértésében, kik s mily egyéniségek az első tanítványok,
miben állt s mennyire terjedt Jézus csudatévő hatalma,
mit s hogyan tanított, mily lelkesedéssel karolta fel őt
Galilea népe, mindezekben Hase bár a járt uton, de sok
uj és jellemző apró vonással tárgyal. De egészen modern és a hagyományos nézettől merőben eltér azon
kérdés megfejtésében, mit és mennyit tartott meg Jézus
a zsidó Messiás-képzetből. Elvetette belőle a zsidó politikai messiás-képzetet, ki mint nagy nemzeti király népét
a politikai Ínségből kiszabadítja. De megtartá a Messiásképzet másik oldalát, a vallás-erkölcsit, mely szerint a
Messiás jött Izrael s aztán az egész emberiség veszni
indult fiainak erkölcsi megszabadítására, jött, hogy felállítson egy mennyei birodalmat, az Isten országát, melynek eljöveteli feltételéül az önmagába szállást, bűnbánatot, megtérést és a megtéréshez méltó gyümölcsök
termését hirdeté. Ez Isten országa közelebbi minőségéről
szóló példázatok, azután a galileai tartózkodás és cselekedetek, a csudás gyógyítások s Jézus más jótékony tettei
a kellő részletességgel és pontossággal vannak ismertetve.
És itt végét is éri az Urnák kellemes esztendeje,
me-ly tanítványaitól őszinte ragaszkodást, a néptől dicsőítő
tiszteletet és lelkesült elragadtatást termett neki egész
Galileában. Ettől kezdve a küzdelem, a megpróbáltatás
ideje borul rája. Küzd a reactióval, melyet már történeti hatalommá erősült eszméje, a hirdetett Isten országa,
a fennálló hatalmakban magára zúdított. Két vallás-politikai szekta, a fanatikus törvényességfí farizeismus és a
mozaismus örve alatt titkos felvilágosultságra törekvő sadduceismus, egymásnak bár esküdt ellenségei, fogott egymással és a római uralmat fenntartani célzó herodiánusok politikai pártjával kezet, hogy a ktilömböző szempontból, de közösnek felismert ellenséget, láb alól eltegye.
Tisztelet-gerjesztő nyugalommal fogadja Jézus az ellene
komor fenyegetéssel tornyosuló fellegeket. Tanit, gyógyít,
lakodalmaz, látogatást tesz ekkor is, habár lelkében a
közeljövő megdöbbentő képét látja sötétleni.

C

Királyi fenséggel fogadja a lelkesedéstől ittas nép
hódolatát a Jeruzsálembe bevonulásnál, ennél az ünnepélyes diadalmenetnél, melynek nagyszerű tényleges
jelentősége nyilt és nyilvános kijelentése annak, hogy ő
a Messiás. Nem kevésbé méltóságteljesen áll előttünk,
midőn vallásos szent haragja korbácsot ragad, hogy
kiostorozza a kufár és galambárus csőcseléket az Urnák
szent templomából. — Mindezeket Hase azzal a kiváló
szép elbeszélő és lefestő képességével ecseteli, mely őt
a nagy történetírók sorába emelte, s melynek kezei közt
a kép és alakok színdúsan megelevenülve előttünk mozognak.
De nem közlök többet az érdekes tartalomból, nem
ismertetem a találóan festett végvacsora képét, nem az
áruló Júdás hű rajzát s az Urvacsoraszerzés meghatóan
ünnepélyes jelenetét; nem igyekszem elhalványitni kivonatolással a gecsemánéi lelki harc megható szép ecsetelését, nem említem a szeretett mester durva elfogatását,
nem a synedrium vallató tárgyalását, nem Péter megtagadásának szomorú episodját, nem az elitélt otromba
kínzását, a keresztre hurcolás s kereszten kimúlás tragicus mozzanatait, e gyermekkorunk óta jól ismert, de
Hase tollából mindig szép és mindig érdekes dolgokat.
Csak a feltámadás azon felfogását ismertetem még meg,
melyet Schleiermacher és Bunsen után Hase is vall
s tanit.
Elsőben is a feltámadást illető forrásokat veti gondos kritika alá, a négy evangelista tudósítását s az ujabb
theologiában nagy fontosságot nyert Pál-féle közleményt.
Constatálja, hogy ezek egyik csoportja, Pál, Máté és
Márk, a meghaltnak szellemszerű megjelenéséről tudósít,
mely kivált Pálnál víziószerű jelenetekbe oldódik föl, míg
a Lukács s János-féle közlemény a megfeszítettnek testszerinti újraéledéséről tudósít. Elismeri az ujabb theologiával, hogy a Reimarus, Lessing, Strausz stb vizsgálódásai
után az Ur feltámadását és megjelenését illető elbeszélések
teljes összhangzásáról szó sem lehet többé. Fölemlíti, hogy
ennek folytán Weisse, a filozof volt a kortársak közt
első, ki a valódi (testi) feltámadás helyébe a tanítványok
lelkében végbe ment szellemi folyamatot tett, de a puszta
vizio felvétele ellen emez óvaintő szavakat emelé : „Gondoljuk meg mit jelentene egy ily roppant világtörténeti
következményű eseményt a puszta véletlenből levezetni, s
egy oly sok emberben egyszerre támadt, az első keresztyének lelkében oly óriási erővel meggyökerezett hitet
egy véletlen csalódásra visszavezetni." *) Ep ezért Weisse
*) Mihez a modern hivő theologia hozzátevé, hogy a visioliypothesisnek be kell vallania: „hogy a keresztyénség vagy a puszta
véletlennek köszöni a maga existentiáját, vagy Isten a 12 tanítványt csalódásba ejtő ophthalmiával (szembetegség) nyomorította meg ;
, a mi mindkettő absurdum.

szerint az apostolok lelkét valami valódi erő, a Krisztus
magicus-magnetieus hatálya, az mivel a csudákat is véghez vitte, hatott a tanítványok lelkére. A christophaniák
ezen túlvilági ráhatásoknak tartandók, melyek a modern
spiritista szellem-idézésektől a magok fenséges világtörténelmi jelentőségük által lényegesen külömböznek. E nézethez menekült S c h e n k e l is, midőn „Characterbild Jesu"ját a német igazhivőség a feltámadás megtagadásával
gyanusitá. S maga K e i m is e nézetet vallja, midőn
ama tüneményt a tanítványok lelkére gyakorolt roppant
benyomások megtestesülésének tartja, mely benyomások
a túlvilági Krisztustól eredve finom, szellemszerű Jézusalakokat állítottak a tanítványok szemei elé.
De épen ezen szellemszeríí, jól magyarul, kisértetszerű ellen toborzékol teljes erejéből korunk józan értelme ; sokkal hamarább egy valódi újraéledés, mire némi
analógiát a történelem is nyújt, mint akár a viziósok
iclegbeteges, muló s a nagy esethez szörnyen kicsinyes
kísérlete, akár ennek a túlvilágba, a supernaturalishoz
menekülő objectivizálása, ama Schenkel-Keim-féle égi telegraíirozás, melyről semmi biztos tudomásunk. Az apos
tolok és az apostolkorbeli egyház megdönthetlen hitét
az Ur feltámadásában, melyet semminemű okoskodás és
kétely el nem disputálhat, s mely tántorithatlan tényre
mindig s el az idők végéig, biztosan alapíthatjuk a mi
húsvéti igehirdetésünket, — sem a vizio-hypothesis, sem
ennek Keim-féle váriált kiadása kimagyarázni nem képes.
Ellenkezőleg, mondja Hase, végre is be kell ismernünk
Baurra), hogy : „Jézus halála és feltámadása között mély
és áthatolhatatlan homály terül el." E homályon áthatolni
meg lehet s meg kell kísérleni a tudománynak, de be
kell vallanunk, hogy ez az eddigi kísérleteknek nem
sikerült.
„Nekem a Jézus eltemetett testének újra éledése a
kéz alatti források után történeti lehetőségként szilárdul
áll." „Hogyan, mily erők és eszközök közvetítésével, mert
absolut csudát el nem ismerhetek, ez a nagy kérdés, mely
feleletre vár. Es a felelet, melyet rá Hase a d : Jézus eltemetett testének ama rendkívüli erő által, melylyel gyógyító
csudáit is véghez vitte, s Isten providentiális segedelme
által az élettelen állapotból való újra éledése. „Amaz
állapotot, melyből Jézus életre támadt, nevezhetni halálnak
vagy tetsz-halálnak s a belőle újraéledést természetesnek
vagy természet felettinek, annyi bizonyos, hogy Jézus
nem közönséges emberi ötlet vagy emberi akarat által
ragadtatott ki a halál torkából s az ő csudatevő ereje
is nem valami „Gemeinnatiirliches," habár teljesen történeti. A hivők megbotránkoznak a tetszhalál elnevezésen,
ha ez alatt az élet functioinak csak szünetelése értetik,
melyből a legbenső magvába visszavonult élet, önerő vagy
szerencsés véletlen által ismét megindittatik. De létezik
ám egy komoly tetsz-halál is, mely átmenetet képez az
örök halálhoz, egy valódi meghalálozás, mely csak annyiban visel tetszhalál nevet, a mennyiben ilyen vagy olyan
rendkívüli körülmények közbejöttével a kialudt élet ismét életre keltetett. *) Ilyen értelemben fogom fel én

Schleiermacher- ésBunsennel, eme két nagy ker. gondolkozóval a Jézus halálát és feltámadását."
És ezzel Hase végéhez ér annak mi Jézus életében
történeti tartalmú. Hogy mig Jézus a kereszten függött
a nap elsötétült, a föld megindult, hogy a halottak kikeltek sírjaikból stb. stb. mindezek mythikus utóhangok
a nagy történeti drámához. S ugyanaz a menybemenetel
is, mely a történeti okmányokból sem igazolható, minthogy egyetlen egy evangelista sem nyújt kellő közleményt,
kettő még szót sem tesz róla.
*

*
*

\

Végig futottam Hase derék könyvén, melyet csekély
nézetem Jézus története legsikerültebb megírásának tart
az összes thol. irodalomban. Hasonlithatlanul igazságosabb,
történethűbb és vallásosabb mint a Strauss é ; sokkal kimerítőbb, sok oldalúbb és jelemzetesebb, mint a Schenkel,
Ewald vagy Buasené; tömörebb, elevenebb és színesebb
mint Keim eddig legjobbnak tartott classicus műve, nem
is említve a következetlenségben és forrás-kritikátlanságban sínylődő Neander, Pressenseé,Oosterzee-féle színtelen
orthodoxoskodó munkákat, vagy a Renan fantasztikus francia regényét. Ki szeret mesterileg írott történetet olvasni s
gyönyörködik a szent történelem szineleven örök szép alakjaiban • kit érdekel minden életmozzanatai festői ecsetelése
annak, ki hitünknek egyetlen és örök fundamentuma ; ki
kedvet talál egy magas röptű lélek gyönyörű rajzában,
melyet az előtte legszentebb tárgyról készített; ki vágyik
megismerkedni azzal a nagy érdekű eszmemozgalommal,
mit Strauss elevenig ható kritikája a század theologiájában
felkavart: az vegye meg, olvassa el, tanulmányozza
át Hase classicus könyvét, melyet itt vázlatosan s nem
tudom, eléggé méltóan-e, bemutaték.
JEDDI

FARKAS.

*) Itt felemlíti Hase az ujabb physiologia jellemző külömbségtételét a 1 á t s z a t o s h a l á l (vulgo tetsz-halál) közt, melyben m é g
é l e t v a n s a z é l e t t e l e n s é g között, mely már csak é l e t k é P E S (anakiotikus). E megkiilömböztetés szerint Jézus nem tetszhalottként, hanem élettelenül tétetett sirba.

B E L F Ö L IX
Viszonválasz Tóth Sámuel egyh.-ker. főjegyző és
debreceni főiskolai tanár urnák.
Sokáig haboztam, ne hagyjam-e meg T. S. urnák
a gyönyört, melyet a képzelt győzelemnek boldog érzete
szerezhet; nem azért mintha véleményem megválatoztatnia sikerült volna, (hiszem, hogy célja sem az volt) a
felett sem aggódom, hogy a közönséget saját álláspontjának megnyerte. Megvallom nem is szándékom versenyezni
a babérért; de mert egyházi ügyeink szomorú állapotáról
szerzett személyes tapasztalataim kényszerítenek, hogy
ismételve hangsúlyozzam a felelősséget, melyet az egyház-

kerület az állam-segély tárgyában! határozata által magára vett, válaszolni kötelességemnek tartom.
j
Es nem riaszt vissza e kötelességemtől sem fegyvereimnek gyarlósága, sem a félreértések, zavar és ügyösineretlenség chaosa, a félremagyarázás és denuntiatio
kárhoztatandó cselekménye melyek főjegyző úr véleménye
szerint fellépésemben szerepelnek.
Azonban nem szándékom személyeskedni, higgadt,
komoly és tárgyilagos leszek, hát ha a közönség tőlem
argumentumokul fogadja.
Főjegyző úr tévedésnek nevezi, hogy a hozott határozatnál én a debreceni egyházat és főiskolát az egyh.
ker helyére állitám. Ez nem tévedés, szándékosan tevém.
Az egyház ker. tanácsa átlagosan 40—50 tag között
váltakozik, s e számban a debreceni egyház és főiskola
mintegy 20 taggal van képviselve ; pedig a debr. egyh.
is csak egy egyház, ha bár öt lelkésze vau is, de ha öt
egyházközségnek vétetnék is, képviselőinek száma akkor
sem felelne meg a népesség arányának. Ezen 20 központi
tagnak (kiknek kezeiben az egyházi és világi hatalom)
befolyása nem csak azért döntő az egyh. ker. ügyeiben,
mert 20 jól képzett tekintélyes központi tagnak összműködő fellépése döntő a szétforgácsolt és együttes érdekeik
felett meg nem állapodható messze vidéki tagok felett,
de döntő volt a fent forgó s az állam-segély kérdésében,
mert ha hozzájuk számítjuk a főiskolai tanügyi bizottság
ezen kérdésben érdekelt tagjainak számát, egyúttal absolut többség is.
Hogy pedig a debreceni érdekek máskor is mindig
döntők voltak, azt igazolja az egyh. kerület történelme.
Ám mutasson egy példát főjegyző úr, egy határozatot, a
mely a debreceni érdekek és az azt védők határozott
fellépése ellenére hozatott, (pedig az érdek ellentétessége
központ és vidék között nem tartozhat a ritkaságok közé)
akkor be fogom ösmerni, hogy a debr. egyh. és főiskola
a püspökkel, lelkészeivel, főiskolai tekintélyeivel, • tekintélyes képviselőivel nem maga az egyház ker. döntő hatalma. Addig maradok állitásom mellett és főjegyző urnák
sem ékes tolla, ügyes replikái, jog- bölcsészeti idézetei
nem tántorítanak el azon meggyőződéstől, hogy a debreceni érdekeknek absolutismusa már az egyh.-kerületi
tanács szervezésénél fogva biztositva van.

volt az 1870-iki határozat? mind e kérdésekre egyszerű
s rövid a válasz : mert a sikert előre biztosítani csak igy
lehetett.
Ha az egyh.-megyék önmaguktól hozzák e határozatot, ugy az kifogás alá alig jöhet.
A mi főjegyző úr azon állítását illeti, hogy az
államsegély 1/i-da, már a 70-ik évi 200 sz. határozattal
mindaddigra biztositva lett, mig azt a főiskola épitkezési
pénztára szükségeli: erre nézve ki kell jelentenem, hogy
e határozatot nem egyformán értelmezzük, szerintem úgy
a hivatolt, valamint a 187! -ilc évi 29. sz. határozat csak
egy évről szólanak, s ha annak hosszabb életet adtak,
azt épen nem az önkormányzat javára jegyezheti. S hogy
nem is kívánták, hogy az tovább is éljen, eeclatansul
igazolja a f. évi e tárgyban hozott és reánk nézve sérelmes határozat, melynek ily maneuverekkeli létre hozására
akkor semmi szükség nincs.
Midőn főjegyző úr a többi egyházkerületek hason
határozataira hivatkozott, akkor igazolnia kellett volna
azt is, hogy azokban is hasonló tényezők és körülmények
szerepeltek, mert a többség által önkéntesen hozott határozat még ha igazságtalan volna is, mindig jogos.
De nem vette figyelembe azt sem, hogy az anyagi viszonyok sehol sem oly eltérők, mint a tiszántúli egyh.kerületben, hol a legnépesebb és leggazdagabb egyházak
a legnéptelenebb és legszegényebb egyházakkal vannak
egyesítve, s igy az államsegélynek más közös , célra fordítása sehol sem oly igaztalan, mint ez egyházkerületben,
hol a vagyonos egyházak a főiskola gyámolitására a
szegény és magukkal jótehetetlen egyházak zsebeiből gyakorolják áldozatkézségüket. Végül igazolnia kellett volna,
hogy a többi egyházkerületek is az államsegélyből a
papnöveldék tökélyesbbitése címe alatt a kerület székhelyén elemi iskolát, gymnasiumot, reáliskolát, jogi
cathedrákat és tanitóképezdét építettek, mert azt nem
fogja talán vitatni főjegyző úr, hogy a debr. főiskolában
az építkezések csak a theologiai facultás tökélyesbbitésére
történtek volna kizárólag.

Elemi iskolákra pedig nekünk szegény egyházaknak is szükségünk van, a jelenleg létezők közül több
mint fele meg nem állhat, lerontják azt positiv törvényeink mellett a kor igényei. Láttam egy iskolát, melynek egyetlen szobájában az iskolás gyermekekkel verDe lássuk tovább tévedéseimet, vagy ha ugy tetsenyt sir atanitóné csecsemője, szól a tojáson ülő kotlójastb.
szik félremagyarázásomat. Megbízott négy tekintélyes
— lehet-e itt jó iskola? az egyház tovább épitni képdebreceni tagot, sőt talán éppen főiskolai tanárt, mondám
telen,
az egész falu összes lakossága 164 lélek. Ezen
felszólalásomban, mely tételnél valóban tévedtem, mert
képről
alkosson magának fogalmat főjegyző úr az egyház-,
nem 4 de 6 tag lőn megbízva s a G közül csak 3 lakik
iskola-, pap- és tanítóról, majd nem minden ezen megyeDebrecenben. Igaz hogy e három között van a deputatió
beli egyházról, ilyen Tarna 83 lélekkel, Nevetlen falu
feje t. i. elnöke a püspök, jegyzője, vagy mint mondani
104. Csepe 109. Bökény 200. Fancsika, Mátyfalva, Ujhely
szokás, az esze, a főiskola tekintélyes tanára, maga T. S.
stb.
ezeket, fenntartotta eddig az államsegély mellett a
úr. Miért kelle e küldöttséget ily központi tekintélyekkel
buzgó
áldozatkézség, a melyet most már megölt az
látni el ? s miért kelle ezen ügynek egyáltalán küldöttség
anyagi viszonyok súlya, s ha ki nem pótolja az államelébe kerülni ? miért kelle a küldöttség véleménye által
segély, összeroskadnak, hogy ne legyen belőlük soha
az irányt a debreceni érdekek szerint megadni ? s miért
többé egyház s ne legyen soha többé magyar. Meg kell
nem adatott ki egyenesen az egyházmegyéknek menten
I
említenem, hogy ezen egyházakban az egyes tagokra
minden erkölcsi nyomástól, midőn tájékozásul már ott

eső terhek sokszorosan meghaladják azon összeget, a : mül el a tárgyhalmaz sem, habár aprólékos ügyekben,
például díj leveleknél el fogadható is ; fitymálása biz ez
melylyel a debr. polgár az egyházának adózik, pedig az
az egyházmegyének.
egész falu nem ér fel egy debreceni házzal.
Egyébbiránt a roszalt hangot és modort hasonlítsa
Van példa, hogy egy egyháztag, kinek államadója
főjegyző
úr az egyh.-ker. azon felterjesztésének hangjaa 10 frtot nem haladja meg, két köböl búzát fizet a
és
modorához,
melyben az egyh.-ker. Eötvös József culpapnak azért, hogy annak száz forint fizetése legyen.
tus
miniszternek
az 1868 : XXXVIII törv. végrehajtása
Valóban örülnünk kellene, ha a vegyes ajkú köztárgyában 1869. december 27-én kelt ministeri leiratra
ségekben, melyek itt számosak, mindenütt felekezet
válaszolt, engedelméből emlékeztetőül idézem pár tételét:
nélküli községi vagy állami iskolák állittatnának fel,
„Nagyméltóságodnak ezen válasza nem csak modoránál
mert igy csak a felekezetiség e.mék áldozatul a nemzeés
hangjánál fogva igen különös, a magyar protestáns
tiségnek. Félek, de nem leszek általa meglepetve, ha azt
egyháznak saját iskoláihoz való legbensőbb viszonyát s
fogom hallani, hogy ez vagy amaz egyház egészen át
magoknak ezen iskoláknak törvényes szabadságát autotért ez vagy amaz egyedül üdvezitő hitre, a melynek
nómiáját, s ezen autonomia ügyének történeti fejlődését
annyi haszna már ezen a világon is van, hogy nem kell
annyira ignorálja, vagy is voltaképen oly kedvezőtlen
az egyház belhivatalnokait olyan nagy áldozatok árán
indulatu azok iránt", aztán „reánk tekintve tehát semmi
tartani, s nem kell az egyházi épületek fenntartására
különös elszántságra vagy rendkívüli erélyességre nincs
annyi napot dolgozni.
szüksége Nagyméltóságodnak", „váljon helyes, jogos és
Ilyen argumentumokra pedig mai viszonyaink köszükséges-é átlag a létező felekezeti iskolák tetemes rézött könnyen elhisszük még a pápa csalhatatlansászét szorongattatásnak és végpusztulásnak tenni ki* \ ha
gát is.
^jegyző úr ezen általa fogalmazott felterjesztést elolvassa,
Meg kell e helyen még jegyeznem, hogy a máramaga is csodálkozni fog a bírálat külömbözőségén memaros-ugocsai egyházmegye főiskolai épitkezésekre ajánlyet az egyh.-ker. a saját felterjesztéseire és a hozzá inlott 475 frtot, és fizetett eddig 775 frtot, cselekedjetézettekre nézve alkalmazásba vett. E felterjesztés masnek igy a többi egyházmegyék is, s akkor nem lesz
sivabb és sértőbb, több leckézést tartalmaz mint az egyh.
szükség az államsegély V3-ára, s abból jut más elemi
ker. által rosszalt ugocsai felterjesztés, pedig ez a miiskolák nagyobb dotatiójára is.
nisterhez és pedig E ö t v ö s J ó z s e f h e z küldetett.
Az egyházkerület ügyeinek főintéző!, bizonyára
Vagy az egyházkerületnek ez is egyik privilégifőjegyző úr is, jól ismerik a viszonyokat, és mégis tényeuma : hangoztatni az autonomiát felfelé, ha az fenyegetve
zők a sérelmes határozat létrehozásánál. „Hinc illae
sincs is, és megróvni alant, ha az jogosultsága érzetében
lacrimae", azért nincs felszólalásunkban a főjegyző úr
erélyesen nyilatkozni merészel.
által követelt komolyság és higgadtság; a keserűségnek
Egyébbiránt a főjegyző úr nem helyez fontosságot
is meg van a maga satyrája, s a vesztes félnek priviléabba, hogy az esperes jövő magatartása iránt utasitva
giumai vannak. De hagyjuk ezt, felszólamlásom tulaj - lett, s a rosszalást, melyet az egyház-ker. kifejezett, nem
donképeni célja most már nem az állam-segély, mint
tartja büntetésnek az egyh.-megyére nézve , valóban
inkább azon megrovás, melyben részesült az egyházkerürosz deákjai lehetnek, ha azoknak az élénken hangsúlyolet részéről az egyház-megye, a püspöktől az esperes,
zott meleg szeretet dacára sem használ a szép szó, mert
s minthogy omne trinum perfectum, főjegyző úrtól én
ugy látszik főjegyző urat azok már a büntetés szigorúbb
denuntiationak nevezi nyilt lovagias fellépésemet, melylyel
neméhez szoktatták ? de hát az egyház-megyét carcerbe
a közönség figyelmét kívántam felhívni egy nagy hatalom
tenni vagy kicsapni nem lehetne még akkor sem, ha az
oly tényére, mely szerintem igazságtalan, jogtalan és uem
egyház-kerület fegyelmi hatóság s a protestantismus önkorszerű. De nem személyeskedem.
kormányzatának egyedüli képviselete s mellette az egyh.
Főjegyző úr kétségtelenül ügyes replicája nem vimegyei autonom jog valóban fictio volna is. Az 1860.
lágosit fel arról, jogosult volt-e az egyházkerület, hangjápátens korbeli emlékezéseire szabadjon egy adomát monért és modoráért megróvni az egyházmegyét, és nem
danom. Valamelyik. orosz cár kíváncsi volt egyszer
bizonyítja be, hogy az elnökségnek az egyházmegyei
udvartartásának költségeire, s midőn azok számláit rnegelnökséghez, a jövőbeni magatartása iránt adott utasítása
tekinté, látta, hogy abban minden napra egy üveg rum
alkotmányos cselekedet, mert szép phrasisokban való
szerepel, kíváncsisága még jobban felélénkült, hogy hol
hivatkozás a fényes múltra nem bizonyíték az egyházveszi ez magát s tovább fürkészett, mig végre rá talált,
kerületnek fegyelmi hatósága iránt. Igy kénytelen vagyok
hogy két éves korában egyszer a foga fájt, s az orvos
megmaradni állitásom mellett, hogy az egyh.-ker. cserendeletéből rumot használt reá, az óta a fogfájás el
lekménye a hatalommal való túlterjeszkedés, s az esmult, sőt talán a fog is elhullt, de a rum a számadásban
pereshez intézett utasítás hierarchicus tendentiával bír.
évről évre végig szerepel.
Az iránt sem vagyok megnyugtatva, hogy kérelmünk
Feledje el főjegyző úr az 1860-iki eljárást, akkor
felolvasva nem volt, mert azon feltevés hogy az ösmert
helyes volt, ma úgy nem alkotmányos, ma már a fogunk
volt, az ellenkezőt sem zárja ki, s nem fogadható védelnem fáj s igy a rumos palackra szükség nincs.

Most pedig még egy pár szót s ezen kérdésben
utoljára. Az adott leckét nem kértem ugyan — de elfogadom, nem fizetek érte apró pénzzel, s csak is azt
jegyzem meg reá: a válasza végén hozott idézet olvasottságát igazolja ugyan — de nem igazolja, hogy annak
haszna is volna, — nem elég azt tudni, követni is kell;
f°.jegyző úr nem orvos a ki receptet ir, de azt be nem
veszi — • és igy ha én nem tartanám is azt meg, csak
vak vetné világtalannak.
Most pedig a viszontlátásig!
SZENTPÁLI

ISTVÁN.

A b.-somogyi egyh.-megye consistoriális üléséből.

törvény ilyen jogosult de mindamellett is sajnálatos intermezzókra kényszeríti a t ö r v é n y a b s u r d u m á i n
megbotránkozott közönséget: akkor, tiétek a kötelesség
egyház nagyjai! hogy épitsetek helyette ujat, vagy
pedig igazgassátok meg, reparáljátok ki bölcsen, mert
az idők viharai alatt bizony magában össze dől.
Az egyh.-megye bölcsessége előtt egyébiránt tiszteletteljesen meghajlok, köszönetet szavazván egyúttal
azon tapintatosságáért, hogy az óvás tételnek nem adott
kifejezést a jegyzőkönyvben.
(A Consistorium az 1857. november 10-én NagyBajomba tartott kgy. jk. 2) p. a. hozott végzés szerint
e z a l k a l o m m a l nyilvános volt.)
BARAKONYI

KRISTÓF.

A mit nt. Barla József úr jelzett a prot. közönségünk előtt, s a mely jelzésre a legilletékesebb helyek
Igénytelen észrevételek Barla úr pár kérdésére.
egyikéről a legjogosultabb hangon adott feleletet a barsi
egyházmegye nagyérdemű esperese nt. Nagy János úr,
Barla úr egy „ h o l v o l t , h o l n e m v o l t " lelkésza szerint járt el a b.-somogyi egyh.-megye Consistoriuma választás tárgyában, nagyon hangsúlyozottan, »j o g t uis, legközelebb tartott ülésében, márc. 5-én GHgében.
d ó s a i n k - és t e k i n t é 1 y e i n k"-hez fordul válaszért, de miután jogtudósnak, annyival inkább tekintélynek
Nem akarja a tudósitás irója oly dolgokba ártani
feltolakodni,lehet hogy senki sem érzend magában hajlamot;
magát, melyek még a közvélemény-csinálás szándékát
minek folytán megtörténhetnék, hogy B. úr, mint jelzé
illetőleg is, sem nem ildomosak, sem nem szabadosak,
is, önmaga kényszerülne, k i e l é g í t ő választ adni, saját
csak is a mi belügyeink iránt érdeklődő közönségnek akar
kérdéseire (mi valóban eredeti s irigylendő neme lenne a
rövid tudósítással szolgálni arra nézve, hogy mi történik
vitaidéző gusztusa szerinti győzedelmeskedhetésnek) ena dunántúli egyh. kerületben akkor, ha az 1875-ik év
gedje meg B. úr, ha a m e g l e t t esetre, alólirott, sem
májusi ker. közgyűlésen alkotott lelkészválasztási törjogtudós sem tekintély válaszolok; korán sem azért,
vénynek esetrol-esetre való végrehajtása forog szóba. A
hogy B. urat felvilágosítsam, miután csak akarni is
törvény, sem magára a kerületre, sem a prot. világra —
önhittség volna ott, aki egy azon ügyben, egyszerre „j o gfőként a viszonosság elvének számításon kívüli lett hat u d ó s o k é s t e k i n t é l y e k é h e z fordul, holott kiki
gyásából, nem kielégítő. S ha alkalmazzák, akkor : hoztudja, hogy a tudomány csak érveket ismer, nem tekinzánk nem illő eljárást szül.
télyt, a tekintély pedig kizárja a tudományt, azért sem,
A consistorium eljárása következetes volt. Dombómintha
komoly figyelmet érdemelne, annak g á n c s a ,
Gárdonynak, nt. Körmendi Sándor tanácsbiró úr által
aki
egy
szerinte is positiv élőtörvényt, annyira világosat,
tett jelentésére érkezett püspöki betiltás dacára, megenhogy félreérthetlenségét maga sem vonja kétségbe, „rebus"gedte a Consistorium a választást, illetőleg azon indokból,
nak,
s a „rebust" tehát a megfejtésre váró talányt, másik
mert ft. superintendens úr az egyh.-megye municipialis
szavában
meg már „ monstrum "-nak vagyis felismert
jogának tekintetbe nem vételével intézkedett, az egyh.
szörnynek
bélyegez ; s mint ilyen iránt jelzi is álláspontmegye élvén állítólagos jogával nevezett egyháznak, írásját,
sőt
anticipálja
a jogtudósok és tekintélyek véleméban beterjesztett kérvényére, Héjas Zsigmond pettendi
nyét,
s
bár
előre
legyűri
e s a j á t „monstrum"-át, még
lelkész urat, mint választottjukat dombó-gárdonyi lelkészül
is jogtudósok- és tekintélyekhez fordul segedelemért; szókinevezi; vagyis, szószerint idézve a határozatot: „ ó h a j val, hogy aki egy rövid hasábon, a legegyszerűbb s telt á s u k a t m e g a d j a . " És az egyh.-megye mert helyejesen
átlátszó ügyben, annyi logikai következetlenséget
sebb módot nem választhatott a csomó megoldására,
tanusit,
mint a mennyit B. úr „dormitáló" Homerusa,
helyesen járt el a dombói, már világhírűvé leendő egysaját neve alatt világgá bocsátani jónak látott, arra szót
ház zavart viszonyainak megoldásában. A törvény 17. §-a
vesztegetni akarnék. .
szigorú s feltétlen rendelést kivánt ugyan, azonban a
Consistorium másként intézkedett. Választást újra nem
Szólok csak is azért, hogy a B. úr által sarkából
kiforgatott kérdést helyre állítva, azokat r(a k i k e t a
adott, de a kérő óhajtásra mégis hallgatva önhatalmúlag
d o l o g i l l e t " ha ugyan nem felesleges, kellő világcselekedett. A kecske jóllakott, és a káposzta is meglatba helyezzem.
maradt. . . .
B. úr idézi a túldunai leik. vál. törv. IV. 17. §-át.
Felemlítem még, hogy a Consistoriumi ülésben két
Szószerént idézi. Maga sem állítja, hogy akár homályos,
assessor úr részéről, jogilag indokolt „ ó v á s " tétetett a
akár kétértelmű, akár pedig az idézett esetre nem vonatpüspöki eljárás ellen, s az egész közönség „ h e l y e sl é s s e l " kisérte az egyik szónokot. . . . Ha a választási i kozó volna a hivatolt törvény.

B. úr kérdésének lényege tehát az, hogy m e g - ! törvénymagyarázó,
legkevésbé pedig annak hatályát
t a r t a n d ó - e egy csak imént , minden alkotmányos
felfüggeszthető, ellenkezőleg, a törvényt teljes konkrét
formák korlátai közt s egyházmegyénknek pláne egyesetekre alkalmazni hivatott testület csupán; s igy ép
hangú hozzájárulásával, a túldunai superintendentia által
úgy nincs joga, a bűnbánóval szemben is kegyelmet
hozott törvénynek azon §-a is, mely az idézett törvénygyakorolnia, mint nincs a világi törvényszéknek, s hogy
nek executiváját adja meg?
aki egy törvényt sért, minden törvényt sért, mert sérti
a törvény szentségét; kifejtéin, hogy ha az egyházkerület
Erre minden törvényt tisztelő egyénnek, még ha
jogtudós is (nem fiskálist értek) csak egy felelete lehet, jónak látta az uj vál. törvényt akép hozni meg, hogy az
az
a libertinus irányzat által ki ne játszathassék, a bel.-so> hogy «meg!"
mogyi egyházmegye konzistoriuma, amig alatta áll a
Cicero azon nyilatkozata, melylyel B. úr kliensének a
sup. fenhatóságának, nem üthet rést a törvényen, mely,
bel.-somogyi esperes,- közelébb egy másik törvénysértő tettétvédelmezte : „esküszöm, hogy a köztársaságot megmen- lenne bár rosz, a mig törvény, megtartandó, s legfőlebb
kijavítandó,
de visszahatólag működésbe akkor sem
tettem* (?) Rómának azon sülyedett korszakában tétetett,
a midőn a hirhedt törvényszegésre, ama még törvényt- helyezhető, ha csak anarchikus állapotokat nem akarnak előidézni :
sértőbb, a Rubicon átlépése következett, melynek végzeesperes úr által elrendeltetett 3-szor is a lelkésztességét Caesar és Brutus fegyvere sem tudta elháritani.
választás, azon egyházban, a melyben az előző választásMár az, hogy egy esperes, aki arra esküdött meg, hogy
kor a 17. §. a vál. küldöttség által, m i n t s é r t h e t e t „a fennálló törvényt, mind maga megtartja, mind másokkal
1
e n, mutattatott be ; elrendeltetett dacára annak, hogy
megtartatja" nem egy, nem két esetben, a törvény fölé
több t. biró is az uj vál. ellen nyilatkozott; elrendeltehelyezheti magát, sőt szavazatot provokálhat, siker remétett konsist. tartása nélkül esperesileg.
nyével arra, hogy a consist. tagok többsége által támogatS B. urnák ép úgy mint az esperesnek kell tudnia,
tatik azon kérdésben, hogy „megtartassék e a törvény?"
s e téves lépésében, oly egyén által támogattatik, a hogy a vál. t. 25. §-a szerint, a választást az egyházm.
kinek jól átgondolt tekintetek, esperese, s a decorum ön- | közgyűlés erősiti meg s a választási visszaélés ellen a
31. §. értelmében az egyházmegyei konsistoriumról az
maga iránt, csak hallgatást tanácsolhatnak, a test és vér
egyházkerületére van fölebbezés.
szavazatával szemben: oly szomorúan jellemzi egyházKételkedhetik-e B. úr és cliense, hogy a 17. §.
megyei kormányzatunkat, mely ily állapotokat teremtett,
ellenére elrendelt uj választást, a közgyűlés törvénytelenmint semmi más.
Mert hát lehet-é viszásabb helyzetet csak képzelni nek nyilvánította volna s hogy az egyházmegyei consistoriumban nem találkozott volna oly független jellemű biró,
is, mint midőn a törvényt az ellen kell védelmezni, aki
aki a netán világos törvénybe ütközendett ítéletet, az
a törvények őrállójául van hivatva ?
egyházkerületi konsistoriumra fellebbezte volna ? ! Nekem
Ám de B. úr az általa a közvélemény Ítélőszéke
legalább más véleményem van egyházmegyénk többségéről
hurcolt esperes védelmére azt hozza fel, hogy a cons bármennyire subditus consistoriumunk egy némelyik
sist. tagjainak nagy többsége „kegyelmet" szavazott a
tagjáról,
még . . még . . magáról B. úrról is.
17. §. egy megtörtént esetében.
S mi történik, ha megtartatik az uj választás ?
Szellőztessük ezt a pontot.
K e t t ő : Vagy meg semmisittetik a választás, s az
A B. úr által idézett 17. § azt mondja : 15 nap
által kompromittáltatik az esperes; vagy helybehagyatik
alatt rendelend a consistorium. . .
s megrontatik a törvény, alásülyesztetik a törvény iránti
Az X-i törvénytelen választás „ h i v a t a l o s " tutisztelet; s az utóbb: esetben meg van bármelyik gyűlési
domására jutott az esperesnek, dec. 4-én ; (nem hivatavagy konsistoriális tagnak fölebbezési joga.
losan? jóval elébb) dec. 19-ig tehát már konzistoriáliter
Nem lett volna e ebből nagyobb baj, mint ha fölkellett volna intézkednie. S alólirotthoz, mint egyik konsist.
terjesztetik
az ügy a superintendenshez, hogy a nekie adott
taghoz, dec. 28. keltezett levélben intéztetik esperesi
legfőbb őrállói jogánál fogva, előzze meg a nagyobb
kérdés, hogy „megtartassék-e a törvény ?
S bár én szokott nyíltságomnál fogva, nem késtem bajt, felfüggesztvén a törvénytelenül elrendelt uj választást.
csudálkozásomat fejezni ki, konsistoriumnak p ó s t a i
S B. úr „d e 1 a t o r"-nak nevezi a felterjesztést
ú t o n tartása felett, mely mód kizárván a pro et contra
tevőt, nem jutván eszébe, hogy titkosan véghezvitt törérvelhetés s megvitathatás s igy a határozat megérlelvényellenes setét tettek ellenében levén helye a delahetésének lehetőségét, önmagában is amily világos törtorkodásnak, védelmi hevében, ő maga j e l l e m z i a
vényszegés, formailag ép oly képtelen, s következmél e g s ö t é t e b b e n védencének cselekvényét.
nyeiben kiszámíthatatlan absurditásokra vezető ;
S midőn alólirt, az espereshez küldött válaszomban,
s habár kijelentém, hogy oly kérdés tevésnek :
határozottan kijelentettem, hogy „minden lehetőt megteenmegtartassék-e a törvény, ép úgy nincs helye, mint arra
dek a vál. törv. megsértésének elhárítására" s midőn annak
felelet adásnak ;
kijelentése dacára elrendeltetett a választás s igy reám
de nehogy hallgatásom beleegyezésnek vétessék, kifejnézve, a d o t t s z a v a m n á l f o g v a is, kötelesség
téin bár, hogy a konzist. sem nem törvényhozó, sem nem

szerűvé Ion a püspökhözi fölterjesztés, s azt nyíltan,
saját nevem alatt, tehát belőle titkot csinálni, mint a
delatorok szoktak, épen nem szándékozva tettem, miután
amit teszek szégyenleném titkon tenni, de nincs is reá
szükségem, mert van bennem erkölcsi erő azt nyiltan
tenni, tudja meg B. úr, hogy delatorságot emlegetni, nem
egyéb mint denunciánskodás.
B. úr kérdésbe teszi azt is, hogy volt-e joga a püspöknek az uj választást felfüggeszteni?
Holott igy kellene formuláznia a kérdést: Nem kötelességét mulasztotta, nem esküjét szegte volna-e meg
s nem sup. tisztének lényegében követett volna-e el
mulasztást a főpásztor, ha a törvény mellett őrt nem áll?
B. úr kérdésbe teszi, hogy nem foganatosíthatta
volna-e az elnökség még is a püspökileg felfüggesztett
választást ?
Ha, mint törvényt, úgy felsőbbséget sem akart
volna respectálni ; s ha akik általa kormányoztatnak,
azoknak hasonló törvényt és felsőbbséget mibe sem vevő
példát akart volna adni, önmaga irányába: physice tehette
volna, de nem moraliter.
És ha mégis tette volna, mely föltevés alólirt fejében is megfordult egy pillanatra, midőn sup. ur hiv. leveléből értesült a „ha igaz" féle feltételes felfüggesztésről,
s aggályában, szintén kérdést kockáztatott, hogy mi lenne
ha mégis foganatositatnék a választás ? — Sup. úr határozott nyilatkozata szerint lenne az „eclatans törvény
sértés!" Mi természetesen repressáliák nélkül nem maradhatandott volna.
Ime tehát B. úr kiváncsisága provocálta a legtekintélyesebb helyről, a jogászilag is egyedül helyes feleletet.
Ami pedig a vál. törv. abnormitást szülő volta miatti feljajdulását illeti B. urnák, biztositom, hogy arra sem
fog más jogászi véleményt kaphatni, mint azt, hogy ép
az elastikus s az „absque tamen"-ekkel spékelt törvény a legrosszab, mire elég s tekintélyes példa a protestáns egyházunknak a kath. klérussal szembeni alig
mult szomorú helyzete.
Az a legjobb törvény, mely kivételekkel át nincs
lyuggatva, meg nincs gyengítve, s a mely lehető határo
zott. Ep azért származtatja a magyarnyelv igen bölcsea,
a „tőr"-gyökből a törvényt. Csakhogy az erősebb lelkületű
ősök ama teremtményét, ami puhuló korunk már repudeálja. Nem a 17. §. szülte az abnormitást, hanem az,
aki a mindenek fölé állított törvény fölé akarta helyezni
magát; az, aki kérdésével tévútra vitte a konsistorium
tagjainak többségét; az, aki egyebekben is már oly sok
abnormitást idézett elő incombinatiosus eljárásaival az
egyházmegyei kormányzatban ; az, aki ellen úgy látszik
permanenssé kell válni a törvény melletti védekezésnek is.
Végről még bicskáját is köszörüli B. úr, ama csökmői sárkány a 17. § ellen. Bizony kár a nemes erőért s
jobb ügyhöz méltó lelkesedésért.
Olvassa eL B. úr még egyszer e lapok egyik mult

havi számában ismertetett külföldi leik. vál. vitát; gondolja meg, hogy a dunamelléki egyházkerület is mennyire
óhajtja kezébe ragadni az egészen kiejtett leik. választás
gyeplőjét; s tudja meg, hogy a „k a n d i d a t i ó" nélküli választás mellett, alólirtnak kelle fegyverkeznie a
bizottságban, egyik annak szavazatával szemben, aki
most, talán egészen ellenkező célból, mint B. úr, életére
tőr annak a 17. §-nak; mely ha nincs, faraghat B. úr
még oly kicirkalmazott törvényt is, extra minden gyülekezet számára, maradni fog az amolyan X. egyh. számára
irott malaszt; mert ép a 17. §. hatálya folytán decomponálódott salak újra fölül fog kerekedni, a mint megszűnik a 17. §. élete. Nem oly „csodabogár" tehát az a
17. §. mint a minőnek B. úr rémlátása ijedtében azt körvonalozta ; nem is egyéb, mint a szabad választás elfajulása elleni „regulator." Kegyelem tehát neki azoktól, akik
az X-i törvénytiprók iránt is annyira irgalmasak, kegyelmesek.
De ha nem végrehajtható ! mond B. Hát csak anynyira ismerné-e B. úr az emberi képesség határait, hogy
a mely tekintetben egy emberről „szegénységi bizonyítványt" publikált ki, azt perabsolute lehetetlennek nyilvánítja. Szegény egyháztársadalom volna &/Zj cl melyik
nem találna morális fegyvert is egy „rakoncátlankodó"
tagja ellen ; s ha annyira szegény volna, ma még találna
gyámolt a világi hatalomnál is, azon óriási viszonszolgálatok fejében, melyeket az egyháznak az állam köszön.
~ Ugy ugy! de mi haszna B. szerént az a 17. §
midőn „oly orvos, kitől a szenvedő gyógyítását csak remélni is lehetne, rendelni és vitetni ugy sem hagyja
magát."
Hát B. ur, a ki maga küzdés- s lelkesedésre magasztos hevületre mindig képes, béres szolgáknak tekintié szolgatársait, s ép a szt. lélek által sugaltakat, akik
küldetést éreznek önmagukban, mint az apostolok, kik
nem csupán oda mentek, a hova hivattak, hanem a hol rejtezkedniük is kelle s még is tudtak hatni sok helyt
csudaszerűen ; hogy oly vádat emel 60 lelkész ellen ?
S nem tud-e föltenni a védelme alá vett kormányról
annyi tapintatot, amennyi egy baromorvosban is van
mai nap már, hogy megtapintja patiense üterét, megfigyeli
belszerveinek működését, s a nyert tapasztalat szerént
„rendelend 15 nap alatt". . . S meglesz fejtve a „rebus"
is, mely szerént X. kecske is jóllakik Y. káposzta is
megmaradand, Valóban nagy igaza volt Oxenstiernának
midőn azt mondá, hogy „parva sapientia regitur rnundus !
Sohse keressen tehát B. ur jogászokat; azok konferentiája rontotta el a keleti kérdést és tekintélyeket se
hajszoljon ; Columbus nem volt tekintély, mégis feltudta
állítani a tojást; patentirozott békeszex'zési jó szándokát
se emlegesse, mert a világ ahoz van szoktatva, hogy a
ki békét hord mézes ajkain, attól vár háborút, s a kard
CBÖrtetőről hiszi, hogy komoly békét akar kivívni; a jó
akaratról pedig ne feledjük ; hogy Dante (ki jogtekintély)
azt a poklok fenekére degradálta! Nem akarni, . . .
tenni kell a jót.

Szóval, ne játszunk komoly dolgokban tollúnkkal,
s ne mossuk szennyesünket a nagy közönség előtt s
legyen ön meggyőződve, hogy a „hivatalból kinevezett"
védők veszett ügy mellé szoktak állíttatni s jajveszékléseikre keveset ad a nem hivatalos közönség!
KÖRMENDI

SÁNDOR.

KÜLFÖLDI E G Y H Á Z ÉS ISKOLA.
Renan Spinozáról.
Hollandia fővárosa február 21-dikén ülte meg nagy
ünnepélyességgel S p i n o z a halálának kétszázadik évfordulóját.
A tudományok és művészetek palotájában tartatott
meg az ünnepély, melyen az európai tudományosság számos hírneves képviselője, mint Helmholtz, Sybel, Spencer,
Tyndall, Müller, Bernárd, d. Simon, Frank, Littré, Renan
stb. vett részt.
Renan ez alkalommal igen érdekes felolvasást tartott
Spinozáról, melyben e nagy nevű bölcsész egész életét
és tudományos jelentőségét rajzolta.
Ezen értekezésből kiemeljük a következő fejezetet.
„Marc Aurél kora óta nem volt ember — igy
szól Renan — kinek egész életét ugy áthatotta volna
az istenség érzete, mint ezt Spinozánál tapasztaljuk. A
tizenkettedik, tizenharmadik és tizenhatodik században a
rationalista bölcsészeinek voltak nagy emberei; de nem
voltak szentjei. Az olasz „szabadgondolkozás" legjelentékenyebb képviselőinek irataiban gyakran találunk olyasmit, a mi viszatetszik lelkünknek. A vallás teljesen kiköltözött ezen férfiak kebléből, kik ép ugy fellázadtak
az emberi, mint az isteni törvények ellen.
Spinozánál a vallás teremtette meg a szabad gondolkozást, mely nála az áhítat kiegészítő részeként jelentkezik. A vallás az 6 bölcsészetében nem csak egyik részét képezi az életnek, hanem maga az élet. Nem elégszik meg néhány többé kevésbbé helyes metaphisikai szólammal ; hanem egész életét egy felséges célnak szenteli s e cél : az ideál.
Spinoza felemelte a zászlót, mely köré csoportosulni
fog mindaz, ki nemesen tud érezni s igy gondolkozik. Igen,
a vallás örök : mert ép ugy megfelel a primitív, mint a
művelt ember legelső és legvégső szükségének. Csak az
emberiséggel együtt fog elveszni; vagy inkább a vallás eltűnte annak bizonyságát fogná képezni, hogy az elkorcsosult
emberiség vissza készül oda, honnan kiindult: az állatiságba.
Nincs dogma, nincs vallás, nincs formula, mely kimeríthetné s magába foglalhatná a vallásos érzelmeket. Jaj
annak, ki azt állítja, hogy napjainkban fel lehet ruházni
a régi symbolumokat amaz erővel, melylyel birtak akkor, midőn a hajdankor rendithetlen dogmatismusára támaszkodhattak.

Meg kell szabadulnunk e dogmatismustól; el kell vetnünk ama megállapított formulákat, melyek annyi v i s z á l y nak és keserűségnek voltak forrásai. Le kell mondanunk
azon reményről, hogy sikerül másokban fentartanunk azon
hitet, melyben mi már nem hiszünk.
Spinoza joggal félt a képmutatástól. A képmutatás
gyávaság és ellenkezik a becsülettel: de főleg haszontalan.
Es ugyan kit akarunk félrevezetni ?
A műveltebb osztályok azon törekvése, hogy a műveletlen néppel megkedveltessék a régi vallásokat, le fogja rontani tekintély őket, melylyel nem fognak birni a
válság napjaiban, midőn szükség lesz arra, hogy a nép
higyjen némelyek becsületében, eszében és erényeiben.
Tisztelet és hála ezért Spinozának, kinek volt bátorsága kimondani: „az ész mindenekelőtt". Az ész, az
értelem nem lehet ellentétben az emberiség jól felfogott érdekeivel. De azokat, kiket meg nem gondolt türelmetlenség szokott elragadni, figyelmeztetjük arra, hogy Spinoza a vallási forradalmat sohasem a régi formulák átalakításában kereste.
A lényeg volt előtte a fődolog s ezt egészen máshol találta.
Ha egyrészről erélyesen küzdött a polgári társadalomtól elváltán felfogott és értelmezett papság theocra
ticus hatalma s az állam metaphysikai hivatása ellen,
másrészről sohasem tagadta meg sem az államot, sem a
vallást.
T ü r e l m e s á l l a m o t és s z a b a d v a l l á s t
akart. Es mi sem akarunk egyebet. Nem lehet másokkal
elhitetni azt, mit magunk nem hiszünk.
S z a b a d s á g ! E szó Spinoza vallási politikájának
leghűbb kifejezője. Ez legyen a mi jelszavunk is. Erre
törekedjünk, mert ez a legbecsületesebb, de egyszersmind
a leghatályosabb és legbiztosabb törekvés, ha az emberiség haladását tartjuk szem előtt.
És valóban, az emberiség a haladás utján bámulatosan egyenlőtlenül halad. A műveletlen és erőszakos Ezsau
türelmetlenkedik a fölött, hogy oly lassan járdalnak Jákob
nyájai. Engedjünk időt mindenkinek.
Ne engedjük, hogy az együgyüség és tudatlanság
akadályozza a szellem szabad fejlődését; de ne is zavarjuk a lanyhább lelkiismeretek lassúbb fejlődését. A képtelenség szabadsága némelyeknél, az ész szabadságának
feltétele másoknál. Az erőszak soha sem használt még az
embei'i szellemnek.
Ám használják az erőszakot azok, kik nem becsülik s nem veszik komolyan az igazságot. El fogják érni
a külső hódolatot. Legyen tetszésök szerint. De mi, kik
azt hiszszük, hogy az igazság a legtiszteletreméltóbb
eszmény, mint akarhatnánk kierőszakolni hódolatot ezen
eszmény iránt, mely hódolatnak csak akkor van értéke
és becse, ha szabad meggyőződésből származik ?
Mi nem hiszünk vallási formákban, melyek saját
erejökből, az értelemtől függetlenül osztanak áldást. Előttünk a hit csak akkor bir értékkel, ha az egyén gon-

dolkozásának szüleménye, ha azt felfogta, megértette és
magával azonosította.
Fensőbb erők által létrehozott meggyőződés előttünk ép oly értelmetlen dolog, mint a parancsolt rokonszenv. Tegyük fel magunkban, uraim, hogy védeni fogjuk
mindig szabadságunkat azok ellen, kik azt korlátozni
akarnák; és hogy védeni fogjuk, ha szükség lesz reá,
azok szabadságát is, kik nem tisztelték a mienket.
Hollandiát illeti a dicsőség, hogy több mini kétszáz
évvel ezelőtt gyakorlatilag megmutatta ezen elmélet kivihetőségét. „Kell-e bizonyítani — ugy mond Spinoza —
hogy a gondolatnak e szabadsága kárt nem okozhat, s
egyedül ez képes együtt tartani az embereket, kiket az
érzelmek annyira különválasztanak , jogaik kölcsönös
tiszteletben tartása által, Számos példát idézhetnek. Nem
is kell messze mennünk. Itt van Amsterdam, melynek
tekintélyes fejlődése a szabadságnak gyümölcseként tekinthető. E virágzó köztársaság kebelében, e bámulatra
méltó városban a legkülönbözőbb nemzetiségű és vallású
emberek a legteljesebb egyetértésben élnek egymás között, . . . és nincs oly gyűlöletes felekezet, feltéve, hogy
nem sérti senkinek jogát, mely ott ne találna támogatásra
és védelemre a hatóságok részéről."
D e s c a r t e s ugyanily nézetben volt, midőn az
önök hazájába jött, hogy itt találja meg azon nyugalmat, melyre gondolatainak szabad fejlesztésére és ápolására szüksége volt. És hála a szabad föld e nemes szabadalmának, melyet az önök ősei oly dicsőén tudtak megvédeni mindenki ellen, Hollandia valóságos menhelylyé
lett, hova az emberi szellem, megvédve valamennyi zsarnok ellen, kik akkor Európát ellepték, elvonult, hogy
szabadon érezhesse magát, s itt megtalálta a közönséget,
mely megértette, megtalálta az eszközöket, melyek a
szellemnek máshol lenyűgözött szavát sokszorosították.
Századunk sebei fájón sajognak; bonyodalmai kétségbeejtők. Sohasem történt büntetlenül, hogy ennyi probléma egyszerre vettessék fel, mielőtt még léteznének a
megoldásra szükséges elemek.
Nem mi romboltuk szét azon dicssugarakkal beárnyalt paradicsomot, mely oly számosakat gyönyörködtetett és megvigasztalt. De e paradicsom romokban hever;
s komoly ember nem fog soha arra vállalkozni, hogy
visszahozni megkísérelje a tudatlanságot, vagy jogaiba
visszahelyezze az elveszett illusiót.
A nagy városok népe majdnem mindenütt elvesztette már a természetfölötti eszmékben vetett hitét. Hogy
e hitet neki viszaadjuk, fel kellene adnunk meggyőződésünket és feláldoznunk Őszinteségünket, és igy sem jutnánk célhoz.
Az a természetfölötti lét, mint azt hajdan értelmezték
nem az ideál. A természetfölötti lét hitelét vesztette; az
az ideál e sorsra nem íog jutni soha.
Az ideál, az megmarad, a mi volt: a világ lelke,
az az örökkévaló Isten, a mindenségnek legelső oka, célja
és végzete.

íme ez az örökkévalóság vallásának alapja, mint
azt Spinoza gondolta.
Hogy imádhassuk az Istent, nekünk ép oly kevéssé
van szükségünk, mint Spinozának, csodákra vagy önző
imákra.
Addig, mig lesz az emberi kebelben egy húr, mely
visszhangot ad mindarra, a mi igaz, a mi jogos és becsületes : mig az ösztönszerűleg tiszta lélek többre
becsüli a szemérmet a bűnnél ; míg lesznek az
igazságnak barátai , kik
feláldozzák
nyugalmokat
a tudománynak; míg lesznek férfiak, kik az emberiség üdvét szivükön hordozzák ; nők, kik szeretik a mi
szép, jó, nemes és tiszta, művészek, kik lelkesülten képesek megtestesíteni és hangot adni a legtitkosabb érzelmeknek : addig az örök Isten élni fog az emberi kebelben. S csak akkor, ha eljövend ama nap, midőn az
ömzés, a sziv romlottsága, a szellem korlátoltsága, a tudomány iránti közöny, az emberi jogok megvetése,
s feledése mindannak, a mi nagy és nemes, fogja hatalmába keríteni e világot, csak akkor tűnik el az Isten az
emberiség köréből.
De távol legyenek tőlünk e gondolatok.
Vágyaink, szenvedéseink, sőt hibáink és botlásaink mindmegannyi bizonyítékait képezik, hogy él bennünk
az ideál. Igen, az emberi létben van még valami isteni.
Tagadásunk leggyakrabban nem egyéb, mint félénk lelkünk kételye; aggódunk, hogy túllépünk azon határon,
a meddig az emberi tudás terjed. S e tagadással sokkal
inkább megtiszteljük az istenséget, mint mások képmutató áhítatukkal.
Az Isten bennünk van, uraim, ! Est Deus in nobis !
Hódoljunk uraim, mindnyájan ama nagy és nemes
elmének, mely kétszáz évvel ezelőtt megmutatta nekünk
életével és munkáinak hatalma által, mily szellemi öröm
és mennyi szent áhítat van ily gondolatokban."

IRODALOM.
Lampel Róbert kiadásában megjelentek ; A z 1876
é v i t ö r v é n y e k g y ű j t e m é n y e . Az országos törvénytár hű lenyomása. Ára 2 frt 50 kr. T ö r v é n y e k
és r e n d e l e t e k
gyűjteménye.
Rendezte P.,
budapesti ügyvéd. 1-ső füzet, ára 1 frt. Tartalmazza a
törvénykezés közegeire, a birói ügyvitelre, a polgári,
váltó- és kereskedelmi eljárásra vonatkozó törvények- és
rendeleteket. K i s t ö r ö k t o l m á c s . Magántanulásra és
keleti utazók számára irta D a l l o s G y u l a . Dallos
nyelvtani munkáit a közönség igen előnyösen ismeri, e
„kis török tolmács" is épen azon könnyű, világos modorban van irva, mint magyar nyelv- és irály tana. A
munka két részre oszlik, a most megjelent első rész
tartalmazza az alak- és nyelvtant, a másodikban (mely
nem sokára szintén kikerül a sajtó alól) vegyes tartalmú
gyakorlatok foglaltatnak. Ára mindkettőnek 80 kr.

K t J X Ö l N r

F É L É K .

* Epen most vesszük az örömhírt, hogy a lemondás
folytán megürült pápai egyház lelkészeül egyhangúlag
Pap Gábor superint. úr választatott meg.
* A mezőtúri reform, egyház folyó hó 11-én, a
Baksai Sándor k.-kunszentmiklósi lelkész úr által el nem
fogadott lelkészi állomásra, a heves-nagy-kunsági egyh.megye esperese s tisza-igari lelkész, Lukács Dániel úr
választatott meg szintén egyhangúlag. Nevezett esperes
úr, mint tudományos fértiú, búzgó pap és pontos hivatalnok ismeretes ezen egyházkerületben.
* G y á s z h í r . Mészáros János lévai volt reform,
lelkész f. hó 4-én élete 75. évében elhunyt. Nekrologját
közelebbi számunk hozandja.
* Kérelem és értesítés a sziavon-szerémsógi missió Ügyben. A mult évi december óta mintegy száz
gyiijtőivet küldöztem szét egyházkerületünkben néhány
lelkésztársakhoz s világi urakhoz, tisztelettel s bizalommal
keresve meg őket, hogy a missióügy előmozdításában
kegyes adományaik és segély gyűjtéseik által részt venni
szíveskedjenek. Miután e missió, legnagyobb részben, a
kegyadományi forrásokból táplálkozik, s e nélkül —
még most — fenn nem tartható : bátor vagyok e lapok
útján is, mind az ívtartókat mind más buzgó egyéneket
e missiónak az ügy fontosságához képesti felkarolására
s gyámolitására felkérni. Mai napig F e j e s D á n i e l
dömsödi lelkész úr gyűjtött 25 forintot * ) T ó t h G á b o r
szabadszállási lelkész úr 11 frt 50 krt. Összesen 36 frt
50 kr. Az egyes adakozók névsora a missió értesítőjében
fog közzé tétetni, Kecskemét, 1877. marc. 7. F Ö R D Ö S
L A J O S a missiói bizottság elnöke.
*) F e j e s úr, egyetértve az egyház főgondnokával, következő
felhívás mellett kerestette meg a dömsödi híveket: Testvéreink az Úrban !
Távol tőlünk, a Szerémségben és Slavoniában,idegen nemzetiségek között
szétszórva él néhány száz reformált, vallású honfitársunk. Elhagyató ttságukban és szegénységükben, még lelki vigaszban sem részesülhettek,
mert nem volt erejök hozzá, hogy lelkészt és tanítót hívhattak volna
magolt körébe. Minden kalauz nélkül bolyongottak, mint a farkasok
közé bocsájtott bárányok, kitéve azon veszélynek, hogy elfeledjék azon
nyelvet, melyet sztilő anyjuk az édes haza kebelén tanultak, kitéve annak
hogy megfeledkezzenek Istenökről, kit apáik imádtak. Elhagyatva
mindenkitől, honn maradt testvéreik felé nyújtották ki kezeiket segedelem és vigasztalás után s a kiáltó szó nem is hangzott el a pusztában,
egyházkerületünk meghallotta a segedelemre hivő szózatot, felkarolta
az elhagyatott, testvérek ügyét s nt. Fördó's Lajos főesperes iV elnöklete
alatt egy bizottságot küldött ki, hogy róluk gondoskodjék, Ez a
bizottság meg is kezdte működését, s ma már, hála az isteni gondviselésnek szlavóniai és szerémi testvéreink nem szűkölködnek vigasztalás nélkül, mert van egy vándorpapjok, ki apáik nyelvén hirdeti
nekik a szeretet és könyörület evangéliumát. Minthogy azonban egyházkerületünk a szűkölködők segélyezéséi-e nem rendelkezik világi
j a v a k k a l : kénytelen az egyes hívek áldozatkészségéhez fordulni, hogy
megkezdett üdvös munkáját tovább is folytathassa. E végett kinyújtotta felénk is a szeretet filléreit kérő kezét, Igaz, hogy sokan vannak
közöttünk is, kik a csapások özöne miatt, szükséggel küzdenek ; de épen
ezért ne feledkezzünk meg azokról, kik még nagyobb szükségnek vannak
kitétetve. Tegyük le tehát filléreinket a szeretet oltárára ! kinek nem
sok adatott, az adjon keveset, de adja a szeretet lelkétől indíttatva !
Adakozzatok tehát, mert a ti jutalmatok bőséges leszen ! Kelt DömBödön, 1877. febr. 14. Fejes Dániel lelkész. Lukácsi István főgondnok.

* A theolog. könyvtár ügyeben. Hogy mily gyenge
lábon áll a hazai prot. theol. irodalom, azt senki jobban
nem érzi, mint a theologiai ifjúság, mely legnagyobb részt
az egyes theol. tudományokhoz szükséges kézi könyvet
is nélkülözi, s kénytelen fáradságos és unalmas másolás
utján pótolni a szükséges tankönyvek hiányát. Épen
ezért aztán a legnagyobb örömmel és lelkesültséggel fogad
minden olyan törekvést, mely ezen szegényes állapot
megszüntetésére irányul. A „prot. theol. könyvtár" letelt
3 éves működése nem csak a theologiai ifjúság, de az
összes magyarországi theologusok méltánylatát megérdemli,
mert oly munkákkal ajándékozta meg a theol. irodalmat,
melyek ugy az iskolai használa', mint a tudomány tekintetében a legnagyobb hiányokat pótolják. A jövő három
évi cyclusra kiadott programúi szintén több becses és oly
munkát ígér, melyek legközvetlenebb igényeinket elégítik
ki és a prot. theol. irodalom leggyümölcsözőbb virágaiul
ígérkeznek. Ezen okok által indítva a budapesti reform,
theol. ifjúság, mint az elmúlt, úgy a következő három
éves folyamra is járul — a n y o m o t t anyagi helyzet dacára
is — e nemes célú vállalat anyagi támogatásához és
egyszersmind szólítja, azon negyven, már az intézetből
eltávozott collegáit, kik ezelőtt három évvel támogat
ták az egyletet , ismerjék kötelességüknek ezt tenni
most is. És a fentebb elősorolt okok szolgáljanak buzdításul a hazai testvér theologiai ifjúságnak, nem különben a prot. egyház körén belől levő mind azon férfiaknak,
kik anyagi helyzetüknél fogva eszközölhetik, hogy ezen
egyesület ne csak éljen — mert élni minden körülmémények közt fog, hanem virágozzék és minél inkább
közeledhessék ama nemes cél felé, mely nem más, mint
a hazai prot. egyházi irodalom felvirágoztatása. Álljon itt
a theol. ifjúság azon tagjainak névsora, kik eddigelé
előfizetőivé lettek a „protestáns theologiai könyvtár" Il-od
évi folyamának : Szalai József, Fa István, Tóth József,
Benkő István, Lukacz István, Molnár Sándor, Lőrinez
Gyula, Németh Péter, Kiss Benő, Tóth Kálmán, Varga
Sándor, Pongrác, János, Kecskeméti Ferenc, Bálint Károly, Kőrősy György, Mokos Gyula, Mátyás József, Nagy
Lajos, Fejér Ambrus, Tantó János, Domián Lajos, Szabó
Gyula, Kálmán Sándor, Kelecsényi Mihály, Schneider
Pál, Balázs József, Kovács Zsigmond, Somogyi Ferenc,
Nagy Imre, Kúr Bálint, Lainperth Gyula, Gerenday
Endre, Karácsoni Ferenc, Török Zsigmond, Csete Zsigmond, K. Molnár Albert, T. Molnár^ Albert, IC. Kiss
Béla, Z. Kiss Béla, Péntek Ferenc, Demjén Márton, Orsi
Nagy Gyula, Kenessey Jenő.
* A „Magyar Állam" ellen kemény szavakban kelt
ki a közelebbi napokban majd nem az összes fővárosi
sajtó, okot adván erre egy valóban botránkoztató felhívása az ország katholikusaihoz. A felhívás indoka pedig
ez : Ausztriában, hol az egyház és állam közötti viszály
ha nem is oly éles mint Németországon, de sokkal élesebb mint nálunk, a clerikális-feudális párt april 16-ára
nagy gyűlést rendez, melyre Bécsbe meghivatnak minden egyháznagyok, a clerikális aristokratia, a kath.

tudósok; politikusok és publicisták, a kathol. egyletek
küldöttei, szóval az egész ecclesia militans. A pápa maga
gr. Pergenhez címzett brevejében bátorító helyeslését és
áldását küldötte a vállalathoz. Ezen kathol. congressus
programmja nagy és sok oldalú : a kathol. művészet, a
különféle kathol. egyletek, az iskola, a munkás kérdés,
uzsora kérdés, a kathol. missio Törökországban, hírlapirodalom stb. Egyik legfőbb, de palástolt célja pedig az,
hogy egy katholikus politikai pártot teremtsen, melynek
segítségével az államkormányt a clerikalis és feudális
urak kezére kerítse, mely urak között egyik legfőbb vezérférfi az előttünk magyar protestánsok előtt is szomo
ruan ismert gr. T h u n L e o, mely cél valósulásától ha
jelenleg nincs is okunk félni, de attól igen is van, hogy
ez által olaj öntetik a tűzre, s a culturliarc Ausztriában
is meghonosíttatik. A „Magyar Állam" már az ezen
congressuson való megjelenésre buzdítja katholikus honfiainkat, vagyis hazánkban is — hol pedig az ujabb
időkben tűrhető békességben vannak egymással a külömböző confessiók — óhajtaná a legveszélyesebb
sárkány fogakat behozatni s elhinteni, a vallási villongások tüzét a közhaza emésztésére felgyújtani. —
„Mily perversus észjárás! írja a „P. Napló" Unszolni a magyar katholikusokat, a főbbeket, hogy menjenek Bécsbe
összeesküvést formálni a foederalistákkal a dualismus ellen
s jöjjenek vissza s maguk izenjék meg Magyarországon
a culturharcot". Az „Ellenőr" még élesebben kél ki.

Hogy a „Magy. Állam" — úgymond — mely magát a
kathol. érdekek közlönyének adja ki, mindenha bámulatos
következetességet tanúsított a butaságban, az ellensége is
kénytelen elismerni. Mindamellett azonban ellensége sem
tagadhatja, hogy legalább a magyar érzelmek és rnagyarország dolgában nem helyezte magát ellentétbe a
derék magyar klérussal, melynek szolgájává tolakodott fel.
Most egyszerre ennek is vége, s maradt a colossalis ostobaság in puris naturalibus. Ez az újság egy felhívást
közöl az osztrák-magyar monarchia katholikusaihoz. .
Ez már mégis,meghalad mindent, a mit egy bornírt elme
eltévelyedéséről az ember feltehet. . . . A magyar katholikusok azomban tudni fogják kötelességüket, s még vagyunk róla győződve,hogy nem akad eszebiró magyar ember,
a ki arculverje Magyarországot egy fél bolond újságpapiros izgatására.K

Szerkesztői mondanivalók.
L. J. úrnak P . . án. Köszönettel vettük, de lapunk ezen rovatára annyi cikk várakozik, hogy ezen közelebb küldöttre csak pár
hó múlva keríthetünk sort. — W. S. úrnak Sz.-B . . án. és Ungi úrnak. Vettük s jövö számunk hozandja. — Gy. F. úrnak P . . án. Ila
legközelebb nem is, de azután hozandjuk. — Z8. L. úrnak V . . lón.
Köszönjük a tudósítást, de a most közlött már eló'bb megérkezett. —
ABC úrnak. Mint nagyon is közérdekű tárgyra vonatkozó, helyet lelend. — Kalapácsnak. Jövó' számunk hozandja legalább töredékben.

HIRDETÉSEK

Megrendelési felhívás
„A protestáns egyházi beszédtár"

V-dik (böjti s húsvéti

beszédeket is) tartalmazó kötetére, és a
„Protestáns alkalmi beszédtár" III. most megjelent kötetére.
Tiszteletteljesen jelentem a lelkész uraknak, hogy szerencsés voltam t. M a g ó c s y J ó z s e f irsai
lelkész úrtól a fenti műveket (melyek egy kereskedésben sem kaphatók) bizományomba megnyerni; valamint
az előbbi köteteket is s ez utóbbiakat azon kedvezmény nyel, hogy azok tőlem is nem az az előtti bolti
magas áron, de sokkal jutányosabban lesznek megszerezhetők és pedig
„ A protestáns egyházi beszédtár" I., I I . , I I I . , IV. kötete egyenkénti

ára I f r t s igy ösz-

szesen 4 f r t , a fenti V-dik kötet ára I f r t 50 kr.
„ A protestáns

alkalmi

beszédtár"

I , II.

kötete egyenként

I frtért

összesen 2 f r t é r t , a

fenti III-dik kötet ára I f r t 50 kr.
E kötetek nevezetes egyházi szónokok beszédeit tartalmazzák, nevezetesen : Székács, Mííday, Geduly. Sárkány, Győry, Farkas, Trsztyenszky, Tmkácsfi, Garzó, Görömbei, Horvát ós sok más olyanok, a
kiknek már nevök is kezeskedik beszédeik értékes tartalmáért.
Alberti-Irsa (postahely, Pestmegyében).

,

a

Rohács

Ödön.

KLEIN ALFRÉD kiadó-könyvkereskedése S.-A.-UJHELYT.
31ő±lzetési fella.:L"véLs
Lukács

Ödön

„EGYHÁZI

nyíregyházi ref. lelkész

MUNKAIRA."

H a t évi hivataloskodásom alatt körülbelül 3 — 4 kötetre terjedő e r e d e t i egyházi dolgozatom
van készen kéziratban; mivel e munkákat én a szószéken kedvező sikerrel használtam: elhatároztam azok
közül egy kötetet, mutatvány gyanánt, világ elé bocsátani; a figyelem és érdeklődés, melylyel t. tiszttársaim,
ismerőseim e kötet iránt viseltetni fognak, határozand a felett, hogy a többieket mostanában sajtó alá rendezzem-e
vagy sem ?! Beszédeimre, tájékozásul, előlegesen is megjegyzem, hogy az olvasó közönség azokban hitet, melegséget s a meggyőződés hangját fogja feltalálni; tartalmukat igyekeztem érdekessé s az alakot a tartalomnak megfelelővé t e n n i ; talán itt-ott szokatlan modorral s eszmékkel fog a t . közönség találkozni e beszédekben ; de megvallom, hogy itt nem kerestem nyomokat, melyekbe hágjak, s lehető félszegségeimet, hiányaimat
•a szokatlan ut akadályai fedezzék el. Leend e kötetben néhány ünnepi, alkalmi, közönséges és halotti,
összesen 3 0 — 3 5 beszéd, 16 nyomtatott iven.
E l ő f i z e t é s i á r a 1 f r t 80 k r . , mely összeg, a szokásos postai utalvány mellett,
Klein A l f r é d sátoralja-ujhelyi könyvkiadóhoz küldendő. A könyv a t . előfizetőknek bérmentve fog megküldetni. Munkámat t . tiszttársaim becses figyelmébe ajánlva, maradtam Nyíregyházán, január 1 - é n , 1 8 7 7 ,
LuI&ÓjCS

K

i a d á H u n k b a i i

t o v á b b á

F E J E S ISTVÁN
E G Y H Á Z I
_
E G Y

S Z É P

m e g-j

e l e n t :

két kötet ára 4 frt.

B E S Z É D E I ,

A S S Z O M Y ,

ref. lelkész s egyhmegyei tanácsbiró.

s.-a.-újhelyi ref. lelkész

B E S Z É D E I ,

T E M E T É S I

OdÓTh)

ára i frt.

(a Kisfalniy-lárs. által 50 araipyal jut- költői iiesiély,) Ára «o kr.

Dr. KERÉNYI EDE felgymn. tanár

i világtörténelem időrendi átnézete különös tekintettel Magyarországra.
Nyoleadrét 1 3 0 lap. Ara 1 frt.

Magyarország történetének időrendi átnézete.
-

./Lra, 3 6 üsraócáo:.

Ezen épen most, megjelent segéd-tankönyvek feladata azon nagy szükségen, melyet a történelem tanárai leginkább éreztek, hatályosan segiteni. Kerényi általános világtörténelmi repetitoriuma a magyar nevelési szakirodalomban bizonyára hézagot pótol, és mint nélkölözhetlen segédkönyv helyet fog találni úgy a reál, mint az al- és főgymnasiumokban. Kerényi időrendi átnézete Németországban és Ausztriában szélesen elterjedt hasonnemű tankönyvek alapján, és különösen Dr. Richter H. M. bécsi keresk. akadémiai tanár ugyanily műve után
készült, de főtekintettel Magyarországra, melyre nézve Horváth Mihály történelmi művei szolgáltatták a vezérfonalat. — Á számtalan e nemű
német dolgozatok, úgy szakkörökben, mint a nagy közönség részéről is mindig elismeréssel fogadtattak és maiglan is meleg pártolásnak
örvendenek ; hasonnemű föltevésre jogosíthatják e könyv szerzőjét a magyar közönségről is. Kitűnő szolgálatot tehet az, mint vezérfonal a
tanároknak előadásaik folytán; a tanulóknak a vizsgákra készülés alkalmával, a mennyiben ebből rövid idő alatt képesek ismételve átnézni
az egész történelmet, a helyett, hogy az előirt nagy terjedelmű könyveket kellene újra áttanulmányozniok. — Különben gyakorlati beosztásánál és az eseményeket egyszerre föltáró alakjánál fogva sikerrel használhatják azt, mindazok, kik valamely történeti tényt, művészeti vagy
irodalmi eseményt emiékezetökből kiejtettek, a mennyiben e mű, mely egész 1872-ig terjed, rögtöni tájékozást nyújt bármely történeti
dologra nézve.

Hasonnemű figyelmet érdemel szerző , . M a g y a r o r s z á g - t ö r t é n e t é n e k i d ő r e n d i á t n é z e t e " (ára 36 kr.). — Ez teljesen
önálló dolgozat, s mint ilyen Magyarország történetére nézve az első segéd-tankönyv.
Mindkét könyvet ajánljuk a tanférfiak és tanulók
figyelmébe.

„Pester Lloyd" tanügyi lapja 1876. március 20.

Megrendelési pénzek legkényelmesebben postautalványnyal küldhetők be, mely
esetben a megrendelt könyvek bérmentve szállíttatnak.
7-

Klein Alfréfl Haift-Mnyyimtoifte S.-A.-öjlielyiieii
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József.
Nyomatott: Deutsch M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

13. mx

Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. március 25.

PROTESTAITS

EGYHÁZI

KOLAI LAP.
^Előfizetési d.ij:

Szerkesztő- és
K I

Hirdetések

V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. 1. em.

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 k r sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 lcr., egész évre 9 frt. Eló'fizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

A D Ó - H I V A T A L :

H T T e l j e s számú példány okkal mindég- szolgálhatunk, "TBtl
egyének lelkében

WVT Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésük e hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.

is oly képe élt a világnak,

mely

ma a gyermek előtt is gyermekies képzetnek látszik.
Mind a mellett, akár széltében akár hosszában veszsziik az átlagot,a lelkeknek Istenhez való egyenlő viszonya
nem csak képzelhető, de a valóságban is számtalanszor

A vallásos nyelv, és annak megértésének
fontossága az egyházi béke érdekéből. *
Tagadhatatlan tény az, hogy a szellemi műveltség legkülönbözőbb

fokain is a lelkeknek

Istenhez

fellelhető. A keresztyén hit most sem lett mássá, mint a
minő az ezer óv előtt volt. A gyermek az ő korlátolt
képzeletvilágával

épen

oly bizalomteljesen

Isten szeretetének karjain,
érezhet

bűnei

felett,

pihenhet

épen oly őszinte

ós Idvezitőjével

bánatot

oly beusoies

való viszonya lehet ugyanazon nemű. A gyermek kép-

közösségben lehet,

zeletvilága felettébb korlátolt, az érzéki szemlélésünk

fogalmakkal biró férfi. Vagy talán helyesebben mond-

alá eső legközelebbi

hatjuk megfordítva, hogy t . i. a férfi épen úgy képes

tárgyak

közül

csak

lassankint

emelkedik k i ; legtöbb embernél a nézleteknek és kép-

azokra, mint

mint

a legtágabb

a legnaivabb

gyermek;

s legtisztább

a m i világos

zeleteknek tiszta és helyes fogalmakká való kifejlődési

bizonyítéka annak, hogy az e tekintetben való haladás

processusa soha sem megy tűi az első stádiumon ; míg el-

a szellemi fejlődéssel épen nem tart lépést. A keresz-

lenben egyes kiváló szellemek messze túlszárnyalnak

tyénség az által, hogy Kopernik a ptolemausi világ-

egyebeket. így már az egyidejűleg élő emberiség körében

nézletet halomra döntötte, nem lett mássá. S ez nem

is a világról alkotott képeknek a legnagyobb változa-

leend akkor sem semmi mássá, h a a folyvást fejlődő

tosságát találjuk, találunk többé vagy kevésbbé töké-

természetvizsgálatnak

netalán újból sikerülend az ál-

leteseket, találunk hamisakat, majd a helyeshez köze-

talános világnózletben

u j forradalmat támasztani, és

lebb járókat, összevissza tarkázva.

Ez feltünteti előt-

az anthropocentrikus

képzetet

a geocentrikus

nézet

tünk az emberiségnek nagyban való fejlődését. Lassan

mögé a lomtárba dobni. Ezek dacára ugyanazon hit,

és csendesen

alatt a

mely apáink keblében ólt, él a mienkben is. Nagyon

képzetek. Az emberiség gyermekkorában ez a föld, a

nem j ó volna, ha a világ felett diadalmaskodó s idve-

melyen éltek,

tisztulnak a századok
ez volt

minden.

Még

folyama

a legkitűnőbb

zitő keresztyén

h i t a szellemi

fejlődés előre

hátra tett lépéseihez ós ugrásaihoz
*) Lapunk folyó évi 7- és 8-dik sz.-ban közölte Gyurácz F . ú r
Dr. Krausenak a német protestáns egylet gyűlésén azon tétel felett tartott felolvasását, hogy a prot. egylet miért nem állit fel u j hitvallást ?
De ugyan akkor közlő megjegyezte, hogy a cikk bár sok igazat tartalmaz, de vannak benne nézetek, melyekhez nem kevés szó fér. A
A nagy érdekű cikk külföldön is nagy figyelmei ébresztett, s egyszersmind alkalmat adott a felvett thema feletti ujabb nyilatkozatokra.
Kölönösen figyelmet érdemlő cikk jelent meg a s Prot. Kirch. Zeitung®
egyik közelebbi számában D r e y e r O t t ó tói, melyet ezennel közlünk t. olvasóinkkal.
F. J.

vagy

kényteleníttetnék

alkalmazkodni. Akkor az nem volna többé égi, hanem
földi; akkor oda lenne ennek egyetemes érvényűsége,
s ezzel ő maga is.
Tehát egyenlő

h i t a legkülömbözőbb képzetek

és fogalmak mellett. Ez nagy nehézséget képez anynyiban, hogy a hitnek a maga külsőitése végett okvetlenül

szüksége van a képzet- és fogalomvilágra. É s
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az egy ugyanazon

vallás már természetesen,

hogy

ugyanazon kifejezéseket igényli. Egy keresztyén hitvallástól méltó joggal

melyekhez,

füg-

getlenül ezeknek többé vagy kevósbbé tökéletes fogalmi

hogy az kielégítő

tartalmától, — oly érzelmek ós viszonyok kapcsolód-

legyen minden időkre s minden

keresztyénre nézve;

nak, melyek az ő vallásos érzelmeivel ós viszonyaival

a mi azonban

látszik,

analogok. Ezen utóbbiaknak szándékozik ő kifejezést

szavakba

megvárjuk,

tulajdonságokat ós munkásságokat,

lehetetlenségnek

csak képzeteket

mert hiszen

és fogalmakat önthetünk,

ezek pedig — miként láttuk, — folytonosan ujabb

adni;

szabadulunk

már ki ezen

dilemmából?

kivül csak úgy,

ha a vallási nyelv keletke-

zésével

és

lehetőleg

Kísértsük

meg tisztázni

rajzolt kerülő

uton

De talán kissé nehezen érthetők szavaink. Lás-

Kétség

sajátságával

csak ezen

képes megtenni.

és ujabb alakuláson mennek át.
Hogy

ezt azonban

tisztába

e tekintetben

is

sunk egy két egészen egyszerű példát, ezek tisztábban
kimagyarázzák azt, a mit mondani akarunk.

jövünk.
az

esz-

méket.

Midőn Krisztus a vallásos áhitat tárgyát a világos és

szilárd

atyának

meggyőződés tiszta

hangján

először

nevezte, az ő atyjának, és minden emberek

szavakkal

atyjának; midőn ezen név, melyet az emberiség eleitől

megfelelő szavaink nin-

kezdre tapogatódzva keresett, s mely sokak előtt a leg-

csenek, miután a hit nem a fogalomvilág sphárájához

jobbak közül a ködös távolban lebegett,midőn — mondom

tartozik, hanem a kedély legbensőbb isteni központ-

— ezen név oly tisztán, mint valamely égi sugár lelkéből

A hitet, sajátképeni lényét tekintve,
kifejezni nem lehet.

Ennek

előtört, akkor ő ezzel ki akarta fejezni azon a maga

jában honol.
A lélek hő sovárgása a végesség bilincsei közül
való kiszabadulás után,

az Isten felé törekvő legne-

mesebb érzelmek buzgása
tentései,

ós hullámzása, Isten ret-

melyek a bűnös lelket megreszkettetik,

édes béke, melynek

a bün

terhétől

az

megkönnyebült

nemében egyetlen viszonyt, mely ő közte ós a véghetetlen

Isten között volt,

emberi tapasztaláson

kinek

messze

túl

ismeretét ő minden
eső

tudalomkörből

merítette. Ennek betűszerinti értelmezésével már megkezdődött a félreértés. A definiáló hittudomány azon

lélek Isten szeretetében örvendez: hol van az emberi

célból,

nyelvnek az az edénye, mely a kegyes kedélynek mind

legmélyebb tiszteletet tanúsítsa, egy templomot emelt

ezen viharait s szorongattatásait,

neki a felhők felé, de a mely nehéz,

mind ezen kéjét s

hogy Krisztus

mint Isten-fia

irányában

a

fogalomzavaró

boldogságát magába fogadhatná. A tartalom felhabzik

munka közben Krisztus szavaiból az élő lelket

ós kiömlik belőle; ós alakítsa bár ezen edényt a leg-

kította. Az említett tudomány a hit egyesítő kötelét

kisza-

nagyobb művész, mégis csak silány maradék lesz az,

akarta szőni,

mely abban bent marad. A legfőbb életet nem lehet

Térjünk vissza az eredeti valódi értelemhez! Az Id-

kibeszélnünk ; ennek számára nincsenek őseredeti sza-

vezitő azon viszonyokat, melyekben a gyermek atyjá-

azonban a szellem bilincse lett belőle.

vaink. Ez már a végesség hiányaihoz tartozik, melyek

val van, — a függést, lényegközösséget, a szeretetben

miatt a legjobbak is holtukig sóhajtoznak.

Azonban

való adást ós vevést — egész teljességükben a min-

a vallást, mely mint minden

denki által hozzáférhető emberi tapasztalatok köréből

ha az emberek mégis

szenynólküli tiszta ós csodaszép égi fényalak
lelki szemeink

előtt,

ezen

kónyteleníttetnek behozni,

lebeg

földi világba akarják és
akkor nincs más mit ten-

átvette, ós ezzel mindazon kérdésekre megfelelt, melyek
az emberi

kebelben az iránt

támadnak,

hogy ki ós

mi az Isten. Micsoda titokteljes kötelékek azok, me-

niök, mint hogy azt, bár hiányosan, a szavak egy két

lyek bennünket a végetlennel egybekötnek?

rongyába öltöztessék,

hatalom az,

mely rongyok

annak

ragyogó

Micsoda

mely felettünk oly teljesen uralkodik s

fényéből legalább is annyit eltakarnak, mint a meny-

bennünket mégis magához oly ellenállhatlannl vonz?

nyit nyilvánvalóvá tesznek.

A lélek ezen legmélyebb kérdéseire Krisztus az Atya

Ezen szavakat persze a szokásos kópzeletvilágból
kell venni. Ez azomban eredetileg — és itt van azon
pont, a melynek megállapításától

minden függ, —

névvel választ adott.
Ő ezzel voltakép ezt akarta mondani: Á végetlennek hozzám való viszonya nem olyan,

mint vala-

egy általában nem azon célból történik, hogy szabatos

mely zsarnok hatalomé,

fogalmak alkottassanak,

úré, hanem olyan, mint az atya és gyermeke között

vagy hogy pontos meghatá-

nem mint valamely szigorú

rozások — definitiók -t- adassanak; hanem a vallásos

levő viszony;

génius kiválaszt az őt környező világból oly tárgyakat,

magam a végetlenhez, mint a gyermek a minőben érzi

ós viszont ón oly viszonyban

érzem

magát atyjához. Az a forrás, a melyből ő ezen bizo-

érvényű alap- és eredeti kifejezéssé lett. A képzetek

nyosságot meritette, valóban isteni, de egyszersmiud

változnak,

a fogalmak tisztulnak.

oly forrása ez a vallásos érzelmeknek és tapasztala-

értelmünk

előtt az égboltozat egészen más valamivé

toknak," mely minden emberi lélekben buzog. Az, hogy

lett, mint a minőnek azt Krisztus

ezen forrás ő nála annyira hasonlithatJan tisztaságban

vélték, de nem lett mássá szivünk áhitatteljes felpil-

buzgott,

lantása előtt.

ez teszi

őt és semmi nem egyéb

minden

A mi vizsgálódó
ós az

apostolok

A gyermek előtt az atyaság lényege

testvére között elsőszülötté. Az a minden kételyt ki-

homályba van burkolva, a férfinak már tiszta fogalma

záró bizonyosság és eredeti erő, melylyel ő az Istentől

van róla, de azért az ő kegyeletének

nyert különös kegyelem

nem szükség mássá lenni.

alapján érezte és kimondotta

az

atya iránt

És azon áhitatteljes fel-

más emberek lelkében csak homályosan s

pillantás az, ezen kegyelet az, szóval egy éld viszony

ide-tova ingadozva élt, és pedig érezte s kimondotta

az, a mely, midőn igy szólunk: „Atyánk, ki a me-

úgy, hogy az óta mindenek, kikben a vallásosságnak

nyekben vagy",

némi alapja van, fellelegzve utána érezhetik és mint

nyunknak analógiájává leend.

azt, a mi

a legnehezebb rejtélyt megfejtő igét üdvözölhetik, ez

a végetlenhez

Yagy vegyünk egy más példát. A kegyes lélek,

egész

területét ily nemű

eredeti vallásos tételekkel kellene,

mint

az ő végességében is, ihlettetvén a végetlen szellem

annyi szilárd oszlopokkal megjelölni,

által, oly csodálatosan közel érzi magát a végetlenhez,

tán egybefoglalása, beboltozása,

annyira,

plommá

hogy

ennek

hatása

alatt

az ő legbensőbb

viszo-

Egy hitvallás feladata már nézetem szerint ez:
a keresztyén vallásos élet

teszi őt vallásunk alapitójává.

való vallásos

valő

alakítása

a

mind

meg

melyeknek az-

és egy díszes

hittudomány

tem-

feladatául

élete majd örömtől áradoz, majd aggódva reszket, és

maradna. Ugy a hitvallásnak azonban mint a hittu-

mégis ezen végetlen

dománynak kötelessége volna, a vallásos nyelv jelzett

szellem

oly

megközelithetlenül

távol látszik tőle lenni, s az emberi korlátoltság fe-

keletkezési

lett oly hasonlíthatlan magasztosságban. Ezen érzel-

kifejezéseket használni

mektől egészen elárasztva tekint fel a ragyogó égre és

mára, és pedig elvből, szántszándókkal, melyek lehe-

abban a szempillantásban nyelvére jött a név is. íme

tővé tennék azoknak külömböző ós oly nemű fogalmi

itt a tökéletes földi képmása,

előterjesztését, mely a keresztyénségben tényleg létező

elárasztó érzelmeknek!

tolmácsolója a lelkét

Mily távol van az ég a föld-

szellemi

módjának

kellő

méltatása

mellett,

oly

ezen tételek mindegyike szá-

mííveltsóg külömböző

fokainak megfelelne.

től, és egyszersmind mégis mily közel! Mily fenséges,

A gyermek nem tudja a menyei Atyát máskép kép-

minden szenytől ment tisztaságában, az idealant tapasz-

zelni, mint valamely tiszteletre méltó férfit, a ki azon

talható

magas ós fényes helyekről, hol a csillagok ragyognak,

homályos és változásokkal

teljes természeti

élettel szemben; és mégis mily állandó s megszakit-

égi áldásokat

hatlan összeköttetésben van ezzel; mert hiszen onnét

Krisztus

sem tudja másként

gon-

felülről száll alá a földre eső ós napsugár, áldás és

dolni, mint annak test szerinti felemelkedését

azon

élet. Valóban a végetlen szellemnek a végeshez való

fensőbb regiókba. De még az emberek legtöbbjénél is

viszonya kifejezésére találóbb

egy jó adag

lelni, és csak ugyan

analógiát alig lehetne

már az emberi nem

életének

hint alá

földi gyermekeire; valamint

menybemenetelót

maradványát találjuk ezen érzéki kép-

zeteknek, ha megvizsgáljuk,

hogy az „égnek" s az

kezdetén a lelkeknek akkor még név nélküli vallásos

„égi atyának" vallásos tényei mi módon tükröződnek

alapösztöne az égre való áhitatteljes

vissza lelkükben.

felpillantássá

Ha azomban egy némelyik komoly

lett, és maga ezen végetlen, melyet az áhítatos lelkek

szellemi fáradozás után oda jutott el, hogy az istenit

érzettek, égnek neveztetett. De nem oly értelemben,

mint a világban bennmaradót

mint ha ezen látható ég volna a sovárogva

érzékit attól különválaszt, tétessék lehetővé ennek is

keresett

ós minden

végetlen (ily magyarázatot csak később a szellemtelen

a mennyei atyáról

félreértés adott annak), hanem azon értelemben, hogy

egyháznak

a végetlen szellemnek a véges ember vallásos életé-

Ez pedig csak úgy

ben honossá lett behatása, analóg az égnek a földre

vallásos nyelv keletkezését és sajátságát érti.

gyakorolt hatásával.

egyetemes hitvallásához az

egész szívvel ós lélekkel csatlakozhatnia.
lesz lehetővé,

ha az egyház a

Egyik eredeti vallásos tétel, mindegyik vallásnak

Ily módon s ily értelemben ezen kifejezés: a t y a ,
ki a m e n n y e k b e n

szóló

fogja fel,

vagy,

valóban

vallásos

örök

egyik főoszlopa az, hogy Isten az emberhez
Minden

vallási

tapasztalat

beszól.

bizonyos a felől, hogy
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minden igazság felismerése Istentől ered, hogy sötét-

ban mondva, legyőzésében tűnik fel, s ebből folyó lag

ség lenne az emberi lelkekben, ha Isten magát ezek

ők az örökkévalóságot sehogy

előtt fel nem tárná, meg nem ismertetné.

után következő időszerű életnek képzelni: miért

Isten be-

sem

tudják

a

szélt Ábrahámmal, Isten a keleti bölcseknek valamint

tolnók ezeket, hogy tisztább fogalomképzésük

általában

ne vallhassák az egész keresztyénséggel

adott,

minden

kegyes

utasításokat

gámiatt

együtt

az

ő beszél

örök életről felállított hitcikket? Pedig meggátoltat-

Ezen tételt az egyháznak nyomatékosan

nának, ha ezen vallásos tételt „hiszem az örök életet",

kit egygyel,

hozzánk is.

embereknek

halál

kell hirdetni,

kell

kit mással megbízott;
hogy annak

minden irányban a

mely tétel a szellemi műveltség külömböző fokozatain

lelkekre való hatását eszközölje, kell hogy törekedjék

állókra nézve lehetővé teszi a külömböző felfogásokat,

az egyház az emberek benső füleit megnyitni,

igy alakitanók á t : „hiszem a halál

hogy

ezek a külömbféle isteni beszédeket befogadják. Óva-

Mondanom sem kell,

rozást (határok közé való zárást, tehát megszorítást)

nézeteim határozott ellentótben

adni,

hasábjain nem

akár

vastag

érzéki

értelemben,

akár

következő

életet."

kodjék azomban az egyház e felől fogalmi meghatás azt

után

hogy

ezen

itt

vannak

rég közrebocsátott

az

azon

előadott
e

lapok

nézetekkel»

abstract fogalom alakjában előterjeszteni. Ugy egyik,

melyek szerint egy hitvallás felállításának

mint másik esetben az egyháztagok akadályozva len-

a tudománytól tétetik függővé, ós annak

nének abban, hogy az egyház hitvallását kész szívvel

korunkban miért nem készül uj hitvallás, abban ke-

aláírják. H a a hivők mindannyian hitökben örvende-

restetik, hogy a természettudományok terén még nin-

nek és dicsekesznek, hogy Istennek beszéde hallatszik

csenek az ujabb nézetek teljesen kifejlődve ós

e világon, hagyassók kinek kinek szabadon,

állapítva.

hogy ő

Istennek ezen beszédét ha tetszik emberies párbeszéd
alakjában, vagy álomszerű
hallatszó hangokban,

kijelentésben,

avagy az isteni

égből alá

szellemnek az

En

ennek

okát

nem a vallási teremtő

nem

a

lehetősége
oka,

hogy

meg-

tudományban,

képesség és erély

ha-

hiányában

keresem. Szerintem a jövő hitvallásának a tudomány-

emberi szellemre gyakorolt móly bensőies hatásában | tói teljesen függetlennek kell lenni. Tiszta hittételeket
!
ismerje fel,
kell ennek tartalmazni, kerülve minden tudományos
Egy másik eredeti hittótelt a Rómaiakhoz írt
meghatározást, ós kell, hogy a vallásos nyelv helyes
levél 6-dik fejezetének végén olvasunk, hol ez monmegértéséhez képest engedjen a hitvallás a külömdatik: „Istennek ajándéka az örök élet a mi Urunk

böző felfogások számára

Jézus Krisztusban." Ezen tételnek vallásos jelentése

ekkor

ez: A valódi keresztyén ember tapasztalja, hogy benne

ellenben továbbra is a fogalomhasogató hittudomány

egy isteni élet

terén

keletkezett,

mely a mulandóságnak

lópendünk
maradunk,

egészen szabad tért.

az egyhá/i

a következmény

nem eshetik zsákmányául, tapasztalja, hogy ezen kép-

mint a mi mindig is volt,

zelhető legfőbb kincsünk Istennek ajándoka,

egyházi egyesülés helyett,

s hogy

ezen örök élet szivünknek a Jézus Krisztussal
közösségétől elválaszthatatlan.

béke

Csak

ösvényére.
nem

tudniillik

lehet

Ha
más,

a vallási

a hova tovább

és

növekedő

való

szakadás, mely a keresztyénsóget a szellemi műveltség

Mily nagyszerű igaz-

külömböző s az idővel együtt folyvást szaporodó foko-

ságok ezek! Mily realitások! Mily fontos feladata az

zatainak megfelelőleg,

egyháznak, hogy ezen igazságot a sok bajuk között há-

gatja szét.

nyatott embernek lelkébe becsepegtesse, meggyökerez-

mivel ezen felfogás által legbensőbb lényegében érzi

tesse ! Igen ! ez a feladata az egyháznak, nem pedig,

magát megtámadtatva, azt fogja s azt kell neki hir-

hogy az örök élet defínitióját adja.

detni,

A legtöbb ember már úgy fogja ezt

képzelni,

hogy ime a liberális theologia ismeretes két-

színű játéka most már nem titokban
mint elv nyíltan

néha nagyon is órzókiesen — kiszínezett

fogja mutatni,

e hitökben miért zavarnók

meg őket,

És

mindössze is

óvni kell őket e túlvilági életnek nagyon is érzókies
kíszinezésétől.

Ha azonban némelyek magasabb

csészeti műveltség által oda fejlődtek, hogy
az

szag

Nem kétlem, hogy az igazhitűség, épen

mint a halál után következő, többé vagy kevésbbé —
életet.

egyes felekezetecskókre

hirdettetik.
miszerint

A jövő

űzetik,

de az

azonban meg

csak ezen az úton jutunk

el oda, hogy tisztán kifejezhessük a z t : quod semper
quod ubique, quod ab omnibus creditum est.

böl-

előttük

örökkévalóság az időszerintinek negálásában, job-

FARKAS

JÓZSEF.

A dunántúli ref. egyház-kerület lelkészválasztási törvénye.
Előbb megjött az idő, mint gondoltuk, arra nézve,
hogy ezen törvény revisio alá vétessék és mint sem a
protestantismus elvéből, sem a rendszeres kormányzat,
;sem a kor igényeinek s népünk magasabb valláserkölcsi
szükségleteinek szempontjából n e m igazolható intézmény
felett a halálharang meghuzassék. Az é l e t , ez a legbölcsebb tanitómester, ez a legjobb e x e g e t a, ez húzta
meg ezen t ö r v é n y n e k nevezett i n t é z m é n y felett
először is a halálharangot, mert életrevalónak csak senki
sem fog tartani olyan rendszabályt, mely a legelső alkalmazásnál mindjárt csütörtököt mond, zavarba hozza
egyházi közigazgatásunk vezérférfiait, compromittálja magát az egyházkerület kormányelnökét, delatorságokra
nyit tért, provokálja az anarchiát, arcul ver minden szabadelvüséget s annyiféle magyarázatra ad alkalmat,
ahány privát érdek, ahány egyéni vélemény a concret
esetek mezején itt vagy amott felmerülhet.
Ez szokott a sorsa lenni minden olyan t ö r v é n y-,
i n t é z m é n y - é s r e n d s z a b á l y n a k , melyek alkottatásuk létokát a helyzetben , az ész- és korszerű
kormányzati politika természetében nem találják s
melyeknek születésére a pillanatnyi érdekek, a mélyebbre
nem néző mellékes tekintetek szolgáltattak talán alkalmat.
Mi valóban máig sem tudjuk megmagyarázni magunknak
azon indokokat, melyek egyházkerületünket e törvény
alkotására birták, s melyről egy tekintélyes egyházi tudósunk egy hozzám intézett levelében akkor mindjárt igy
nyilatkozott: „E törvény a választási szabadságot korlátozza a nélkül, hogy a kormányzat ügyének, a rendnek
tenne szolgálatot. * — Ha azt mondják, hogy a választási
szabadság megszorításával a felmerülhető visszaéléseknek
akar eleje vétetni : ezen argumentum is elesik, mert a
korlátolt választásijog körén belől is épen azon visszaélések elkövettethetnek, sőt sokszor a gyülekezet szabad
választási jogának megszorítása vezethet a legnagyobb,
s meglehet a gyülekezet valláserkölcsi életét örökre aláásó visszaélésekre. — Ezen szempontból sem lehet tehát
indokolni ezen lelkészválasztási törvénynek létrejövetelét.
Ha az szolgált volna indokul és vezérelvül e törvény megalkotásánál, hogy majd ez által a visszaéléseknek
eleje vétetvén, alkalom nyilik a t e h e t s é g e s lelkipásztoroknak a kisebb egyházakból gazdagabb fizetésű
egyházakba juthatásra: ez az é r v is elesik, mert teljesen
osztom B a r l a J ó z s e fnek azon nézetét, hogy oly orvos,
kitől a szenvedő mély és idült sebeinek gyógyítását várja
s kitől azt csak remélni is lehetne, berendelni és vitetni
ugy sem hagyja magát.
Korunk szabadelvű irányzatáuak szempontjából pedig határozottan elítélnünk és kárhoztatnunk kell ezen
lelkészválasztási törvényt, mely a protestantismus szabadságot lehelő és terjesztő szellemével, a gyülekezetek önkormányzati jogára fektetett egyházigazgatásunk alapel-

veivel homlokegyenest ellenkezik.Ha e g y h á z i közpénztárunk
volna, honnan egyházi hivatalnokaink arányos kulcs
szerint méltányosan fizettetnek vagy a szegény egyházak
segélyt kapnak : akkor talán volna értelme a választási
jog ilyetén korlátozásának, mig jelen viszonyaink között épenséggel nincs annak semmi értelme. Feltéve, hogy
a választási]og megszorításával a jó rend tetemesen előmozdíttatik és fenntartatik, akkor sem szabad szem elől
téveszteni azt, hogy az egyházak ernyedetlen hitbuzgóságot
igénylő áldozatkészséggel magok tartják fenn magokat,
fizetik papjaikat: tehát j o g g a l választják is azokat*,
ily viszonyok között az egyházkerület fennhatósági joga
nem terjedhet ki egyébbre mint arra, hogy a megüresült
állomások a l k a l m a s , szeplőtelen jellemű egyénekkel
töltessenek be a teljes és tökéletes szabad választás utján,
A ki fizet: választ szabadon, a magyarországi okleveles
rendes és segédlelkészek közül minden megszorítás nélkül.
Hiába meg kell a kor szabadelvű irányeszméivel
előbb utóbb egyházunknak is alkudni; a jól felfogott s z a b a d s á g hagyja ugyan magát törvényesen korlátoztatni,
de a g y o n korlátoztatni az egyházszervezet lüktető életidegeinek tökéletes megölése nélkül soha de soha nem
engedi. Jól mondja N a g y J á n o s úr, törvénynek kell
lenni, mert társulat a nélkül fenn nem állhat: de olyan
t ö r v é n y t alkotni soha sem szabad, mely a helyett,
hogy a j ó z a n f e j l ő d é s n e k , a jogok méltányló
tiszteletén nyugvó társadalmi rend m e g i z m o s o d á s á n a k útjából hárítaná el az akadályokat, magát a s z ab a d s á g o t öli meg, s végleges következményeiben oly
anarchikus állapotokat honosit meg az egyházban, melyek
egyházunknak egyedül csak romlására vezethetnek.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a protestantismus
a szellem, a lelkiismeret szabadságának emlőjén látott
napvilágot s világhódító térfoglalásai azon korra esnek,
midőn a h i t , a l e l k i i s m e r e t , szabadságáért meghalni, martyromságot szenvedni is tudtak még az emberek ; vissza kell térnünk nekünk is azon ösvényekre,
melyeket a bátor ős alkotók taposának, ha azt akarjuk,
hogy egyházunk a vegetatív lét-tengés megölő bilincseit
végre lerázva, reformáló missióját hiven teljesíthesse. —
Az idők intő jeleinek józan megfigyelése nem a jogok
megszoritására, inkább azok minél szélesebb alapú kiterjesztésére vezet bennünket, s arra ösztönöz, hogy ép ez
által vessünk véget a h i t k ö z ö n y ama vészes áramlatának, mely habjain romlást pusztulást visz minden felé.
Igy gondolkodtunk mi már akkor, mikor e törvény
megszületett, de bevártuk, hogy majd mit szól hozzá az
é l e t , a g y a k o r l a t ; pedig e törvénynek még csak
egyetlen egy §-ával van dolgunk. A belső-somogyi egyházmegye elnökségének gyűlt meg ezzel legelőször is a
baja, s méltán kérdi B a r l a József úr: „Mit tegyen a
válságos helyzetbe jutott egyházmegyei elnökség ? Az
i r g a l o m nemes útját kövesse, vagy pedig 15 nap alatt
papot r e n d e l j e n az egyházba? Mi e kérdésre nézve
Nagy János úrral vagyunk egy véleményen, osztjuk nézetét, hogy a monstrumnak látszó törvényt is lehet ugy
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alkalmazni, hogy botrányt ne szüljön, de hozzá teszszük
egyszersmind azt is, hogy ha a botrány a törvénynek
helyes alkalmazása által elkerültetik, az nem a törvény
érdeme, hanem azon testületé, a mely azt helyesen alkalmazni tudta, s ezen esetben az alkalmazás azon monstrumnak és csudabogárnak látszó törvénynek halálát
jelenti, vagy legalább felhivást jelent arra, hogy a monstrumot oly gyökeres kura, oly sebészi műtét alá kell
venni, mely azt vagy a monstruositás kinövéseitől megmentse, vagy esetleg jobblétre szenderültét eszközölje,
levén esetek, midőn a halál is a szegény nyomorékra
nézve valóságos jótétemény.
A mi a püspök előtti delatorságot illeti, arra nézve
is elmondom véleményemet; ne állítsuk élére a dolgot;
K ö r m e n d i Sándor törvényes alapon tette meg teljes
jóakaratulag a delatiót, de ez eljárás még sem helyeselhető egészen ; áll itt is Nagy J. úr véleménye, mely szerint, ha a püspök simpliciter betiltotta volna is az uj
választást: élni kellett volna a consistoriumnak municipális jogával s a kerületi consistoriumnak tartani fenn a
döntő bíráskodást. S már most kimondhatjuk bátran,
hogy igen h e l y e s e n járt el a b.-somogyi egyházmegye
comistoriuma, midőn D o m b ó G á r d o n y n a k megengedte a választást; h e l y e s e n járt el mondjuk, de
bizony nem a megalkotott s hatályban levő lelkész választási törvény értelme szerint. Helyesen és még se törvényesen, micsoda ellenmondás ez ! Hát bizony ez valóságos
ellenmondás, de a melynek nem a belső-somogyi egyházmegye nagyon tisztelt Consistoriuma az oka, hanem oka
maga ez a lelkészválasztási törvény, melyet monstrumnak
és csodabogárnak B a r l a úr méltán nevezett, s mely
egy általában nem érdemli meg azon nemes és szent
tüzet, melyet K ö r m e n d i barátom védelmére kifejt s nem
hangol jobb véleményre bennünket a törvény iránt, azon
nyomós érvekkel sem, melyeket védekezés közbeu használ. A törvény absurdumait semmiféle logikával, semmiféle érvekkel sem lehet helyre igazítani, s igaza van
B a r a k o n y i n a k , midőn mondja, hogy ha a lelkészválasztási törvény ilyen jogosult, de mindamellett sajnálatos intermezzókat hoz elő : akkor ujat kell helyette
teremteni, alkotni, mert félő, hogy mire az ilyen absurd törvény az idők viharai alatt magában összedűl:
akkorra már igen sok b a j t s zűrzavart fogad majorem
Dei glóriám csinálni, pedig egyházunknak ilyeténféle látványosságokra szüksége most épenséggel ninc?en.
Még csak egy paragraphus, a 17-dik, s már is
mennyi baj ; az egyházmegye consistoriuma kénytelen leszavazni a törvény védelmére kelt főpásztort s jogilag
indokolt óvás inditványoztatik a püspöki eljárás ellen;
Barla J., Nagy J., a b.-somogyi egyházmegye igy magyarázza a törvényt, Körmendi Sándor, a püspök meg emigy.
Mit szóljunk már az ilyen törvényhez, mely az anarchicus
állapotoknak, romlásnak, viszálkodásnak lehet ugyan elohozója, de rendet, békét, virágzást nem létesít egyházunkban soha ? Hát a kápláni sorrendhez mit szóljunk ; mit
szóljunk ahhoz, malv a közlelkészeknek egyik egyház-

megyéből a másikba megválasztatását tiltja, az egyházkerületi tisztviselőknek pedig s z a b a d m e n e t e l t enged,
s nem választatás esetében őket örökös compromissióknak
teszi ki ?! Gyönyörű, a testvériség elvével egyező intézkedés az ís, hogy gyülekezeteinknek a testvér egyh.
kerületekből papot választani nem szabad. Mindezeken
segíteni kell; vagyis lelkészválasztási törvényünk korszerű
reformja, revisiója által vissza kell állítani a választási
szabadságot, s ezzel kapcsolatban a békét, a rendet, az
erélyes, de nem a jogokat megszoritó kormányzatot. Míg
e törvény él, egyik bajból a másikba, egyik viszásságból
a másikba fogunk vetődni s egyházkormányzóink tekintélyén, mint itt a püspökén oly csorbák fognak üttetni,
melyeket megorvosolni nem is mindig sikerülend.
PERESZLÉNYI

JÁNOS.

ISKOLAÜGY.
A gymnasiumi vallástanítás

és módszertana.

Általános cél.
A mennyiben a vallás életünk leghívebb kísérője,
istápja, sőt megszentelője, annyiban a gymnasiumi vallástanítás célja nem lehet más, mint a hit, remény és szeretet lelkiországába avatva a nevendékeket, a vallás
forrásából fakadó örök igazságok által oly fogékonynyá
tenni az erkölcsi jó, szép és igaz iránt az ifjúi kebleket,
hogy mig egy részről ez igazságokat valló hitsorsosok
közösségéhez oda adó buzgósággal ragaszkodnak, addig
más részről szeretettel ölelvén az emberiséget, oly kincs
gyanánt tekintsék mindenkor a vallást, mint a mely egyedül ád valódi becset életünknek, emeli tetterőnket, megszenteli akaratunkat, fűszerezi örömeinket, vigasztal búnkban. bátorít a vészben s nem hágy el a halálban.
Ily nagy tényezője lévén a vallás igazi boldogságunknak, kettős cél lesz szem előtt tartandó: és pedig e
boldogság lelki hajlékának alapmegvetése, mely az algymnasiumi vallástanítás feladata, és e hajlék betetőzése,
mely a felgymnasium kötelessége.
Minthogy a romlatlan gyermeki kebel, ha kivált a
szülői házból hozta magával a vallás első csíráit a tanodába, különösen alkalmas a vallás igazságainak befogadására, ennélfogva:
I. Az algymnasiumi vallástanitás célja leszen: A
nevendékek mindén szépre és jóra fogékony keblébe oly
mélyen csepegtetni a vallás-erkölcs igazságait, hogy azok
korán ébresztetvén föl, az erkölcsi Öntudatot, a sziv romlatlanságát ne csak megőrizzék, hanem az erkölcsi élet
szakadatlan gyakorlására is valódi keresztyénies buzgalmat
keltsenek, hogy továbbá az egyháztörténelmi események
és kiváló egyházférfiak életének eleven rajza által az
egyháznak hű és buzgó tagjaivá legyenek.
Ha tehát a vallástanitásnak célja ezen életnemesitő
boldogító, sőt megszentelő feladatában és elemében fek-

szik, alapja más nem lehet, mint maga a sz. irás, mely
a vallás forrása.
Minélfogva a tantárgy általán ; I s t e n
országa
e f ö l d ö n . E tantárgyat az I. és II. algymnasiumi osztályok számára felosztva, leszen :
I. Tantárgy az l-sö osztályban :
a) Az Isten mint országának ura, nevezetesen az
az Isten léte, mivolta, tulajdonsága, és munkássága.
b) Az ember mint az Isten országának polgára, nevezetesen az ember méltósága vagy belbecse, természete,
rendeltetése, elesése vagy a bűn.
II. Tantárgy a ll-dik osztályban:
c) Az Isten országának megalapítója Krisztus, ezt
megelőzőleg a népek, különösen Izrael népének előkészítése
az Isten országára, ennek eljövetele, mi mellett főleg
Krisztus személyére fektetendő a fősuly.
d) Az Isten országának valósulása a sz. lélek által
az anyaegyházban, mely utóbbi rész a kellő és szükséges
átmenetet képezendi a III-dik osztályban előadandó egyháztörténetre.
Az egyházias élet előmozdítása tekintetéből • eddig
is célszerűnek bizonyodott, jövőre pedig még szükségesebbnek tartjuk a szebb ós tartalmasabb egyházi énekek
emlékelését.
III. Módszer.
Ily tantárgy mellett a vallástanitónak kötelessége
törekedni oly cél felé, mely mind a sziv eredeti romlatlanságának megőrizésében, mind s főleg az öntudatos
szeretet vallásos érzelmeinek felköltésében nyilvánul.
Hogy azonban e nagy feladat lehetőleg megoldathassék, a mennyiben a kedvező siker mindenkor a jó és
szilárd alap megvetésétől függ, s miután a két algymnasiális osztályokbau a vallástanítás rendesen — a mi külömben
kivánatos is — egy kézben van, k ö v e t k e z ő t a n m ó d
l e s z e n ez o s z t á l y o k b a n k ö v e t e n d ő
A keresztyénség élet, még pedig a munkás szeretet
áldásos cselekedeteiben nyilvánuló élet lévén, a tanár
nem fogja a vallást mint tant, hanem inkább mint életet kezelni. E korban ugyan is sokkal fejletlenebb még
az értelem, sem hogy a vallásnak mint merő tannak elvont hitelvei és cikke', s azok magyarázata vonz- és
épitő erővel bírnának, illetőleg hatnának ez irányban a
gyermeki kedélyre.
Különben is a vallás inkább a sziv mint az érlelem dolga, s a szívnek e korban való erkölcsi idomítása
és nemesítése, a vallástanítás legfőbb sőt egyedüli felada a.
Annálfogva ha nevendékei előtt az ó szövetségi történetekről beszél, vagy az uj szövetségi parabolákat fejtegeti, ezeket mindenkor erkölcsi oldalukról ragadja meg,
kiemelvén belőlök azt, mi mint erkölcsi igazság meg agadja a gyermeki kebelt, abban élénk viszhangra talál,
s hathatósan építi és idomítja a kebelt. Igyekezzék ezeket oly melegen és élénken ecsetelni, hogy általuk egy
részről az isteni gondviselés iránti rendithetlen hitet

és bizodalmat beoltani, másrészről az istenszerű élet követésére buzdítani sikerüljön növendékeit. Ha Istenről,
lelkiországáról, létéről és munkásságáról szól a nélkül, hogy
szükségtelen bizonyitgatásokba bocsátkoznék, igyekezzék
őt mint szerető édes atyát föltüntetni a gyermekek előtt,
miáltal ők a iiuság lelkében részeltetvén, inkább az irántai szeretetből kerülendik a roszat, mint félelemből,
mely rettegi őt a nélkül, hogy egyúttal rettegne a gonosztól is. Ha az embernek mint Isten országának polgáráról, ennek természete és rendeltetéséről szól, törekedjék növendékeiben felkölteni az ember magas méltóságát, hogy a'gyermek érezze és felette nagyra becsülje Isten ama kegyelmét, mely őt emberré lenni engedé, mi által igyekezni fog megőrizni magán az Isten
képét s kerülni a bűnesetet, melyet mint minden embernél ismétlődő küzdelmét az erkölcsi jó- és rosznak, ismét
magán a gyermeken fogja kimutatni. S ha végre az Isten
országának megalapítójáról, a Krisztusról, mint vallásunk
szerzőjéről, s az erkölcsi élet s befejezett tökély magasztos
példányáról, a szent lélekről, mint minden jóra vezérlő
égi erőről, és egyházáról, mint hívőinek külsőleg is látható
közösségéről beszél nevendékei előtt, igyekezzék az idve
zitőt, mint az emberiségnek erkölcsi tekintetben legfőbb
jóltevőjét tüntetni föl a gyermekek előtt, ki szelíden hívogatja hivőit s köztök a gyermekvilágot is, hogy az
igazság buzgó keresesében, s az egymás iránti munkás
szeretet gyakorlásában az ő nyomdokait kövessék.
Az ily vonzó tanitás anélkül, hogy istenszerűségéből
legkevesebbet vonna le, ugy állítja a gyermek elé az
üdvözítőt, mint leghűbb barátját, az élet küzdelmeiben
legbiztosabb gyámolát, s az erkölcsi élet legmagasztosabb pédányát, kihez az életben és halálban szeretetből
ragaszkodni fog.
A kézi könyvben foglalt tételek és paragraphusok
emlékelésével, melyek, miként ez idő szerint alakilag még
léteznek, a valódi vallásos élet megalapítása- és kifejtésére
nem alkalmasak — a gyermek értelmét hasztalanul nem
fogja terhelni.
Hanem megforditva a sz. írási helyekből fogja kellő
és világos magyarázat által azon igazságokat és tételeket
leszármaztatni, melyek a tankönyvben foglalvák. Igy kezelve a vallástanítás mindenesetre gyümölcsöző és kiható,
eredményeiben a növendék egész életére nézve áldásos
leend, kivált ha tanárában egyszersmind az erény követésére buzdító előpéldát szemlél. Az egyházias élet fejlesztése szempontjából célszerűen jár el a tanár, ha tartalmasabb sz. irási helyek könyvnélkülözésével, melyeket
megelőző útbaigazítás következtében magok a növendékek
egész biztonsággal fölkeresnek, alkalmas egyházi énekek
emlékelését köti össze.
Ill-d i k

osztály.

Egyháztörténei hetenként két órán.
I. C é l .
A mennyiben az egyháztörténet ugy is mint merő történelem, tehát tan, ugy is mint vallás, tehát élet kezelendő,

annak kettős célja leend, éspedig: egyrészről mint tudománynak előadási célja az,hogy a növendékek az egyetemes
egyház történeti keletkezése, fejlesztése, majd benső okoknál fogva az idők folyamában sülyedése, és ugyancsak
abban történt javítása főbb mozzanataival, valamint az e
téren kiváló férfiak életével alaposan és a hazai egyház javitásával legalább vázlatban megismerkedjenek;
másrészről mint vallástanítás célja, hogy növendékeinkben a fennebb jelzett események és életrajzok eleven, hű,
s mindenkor az erkölcsi életre visszavivő előadása által
az egyházias élet fejlesztessék, mi által a mindinkább
tünedező józan vallásosság kebleikben meggy ökereztetvén s melengettetvén, az egyháznak hű s buzgó tagjaivá,
a társadalomnak pedig minden jó erkölcsökben diszlő
munkásaivá képeztessenek.
Tananyag.
Első iskolai

félév.

Ezen iskolai félévben rendesen a két első rövidebb
korszak vétetik csak elő, és pedig az egyház alapításától
Nagy Konstántinig, és ettől Nagy Károly haláláig, vagy
is 33—814-ig.
Az első korszaknál huzamosan kell időzni, mivel
ide vágnak az egyház alapítását megelőző események :
és pedig Jézus életének, küldetésének, céljának és tanának rövid vázlata, Izrael politikai és vallás-erkölcsi s társadalmi állapota, sorsa, a zsidó secták ismertetése, Jeruzsálem földulatása, az első pünköst,mint az egyház megalapítása idejének jelentősége stb. s csak ezeknek előre bocsájtása
után következik a két jelzett korszak tüzetes előadása.
Második félév.
Ezen iskolai félévre két hosszabb korszak esik, és
pedig Nagy Károly halálától az egyház javításáig, és
ettől — a mennyire lehet — ujabb időkig. A reformatio
tüzetes előadásánál tekintettel a hazaira — mely tulajdonképen prot. szempontból is az egyháztörténet tanításának magvát képezi — előjön a symbolikus könyvek
rövid vázlata is, tartalmasabb egyházi énekek emlékelésével.

magatartást fog eredményezni. Bármennyire vitassák
ugyanis, hogy az egyháztörténet más történelem előadásától miben sem különbözik, mi mindenkor azt vitatjuk, hogy e kettő közt lényegileg igen is nevezetes külömbség létezik , mert célja
„Karrj^oxa
benső erkölcsi embert épiteni, s az egyházias életet a növendékekben megalapitva melengetni. Ehezképest a hol
és a mikor lehet, vigye mindenkor az előadó tanár az
események történeti igazságát az erkölcsre vissza, s igyekezzék a történelemben nyilválnuló isteni gondviselés
hitét nevendékeiben táplálva erősíteni, miben még az
ellentétek is hasznos szolgálatot teendnelc. Ez erkölcsi
jellem fejlesztésére különösen alkalmasak az egyháztörténet különböző korszakaiban kivált egyházi és világi
férfiak beható életrajzai, kiknek nemes vagy nemtelen
tetteik ahozképest a mily élénk színekkel ecsetelni s lelkesedett tűzzel előadni bírja a tanár, az ifjúságot, mivel
a példa egyiránt vonza és eltaszitja a romlatlan kebelt,
szép és nemes tettekre, általában kegyes erkölcsi életre
buzditaudják. Ily kezelése által az egyháztörténetnek, nem
csupán puszta ismeretben fognak a nevendékek gyarapodni, hanem a mi legfőbb, a benső erkölcsi ember, a
szilárd jellem, és egyházias élet megalapítva fejlesztetni.
A reformatio előadásánál ovakodjék a tanár a felekezetesség egyoldalú és türelmetlen szellemét nevendékei sziveibe csepegtetni, hanem inkább a keresztyénség egyetemes színvonalára magával emelni, honnan elfogultság
nélkül ítélhessék meg az eseményeket, hogy ki, az életbe
is ilyen megtisztult szellemet vihessenek magokkal.
Szintúgy ovakodjék a protestantismus elvénél fogva,
melynek célja a folytonos haladás, ugy tüntetni fel a
symbolikus könyveket, mint a hitnek befejezett zsinórmértékeit, melyek a vizsgálódó szellemet s a protestáns
szabad öntudatot hit és erkölcs dolgában, bármi módon
megköthetnék, különben is csak annyiban lévén megtartandók, a mennyiben a szentirással megegyeznek „quatenus consentiunt cum scripturis sacris".
Tankönyvül ajánltatik Palmer

„Kirchengeschichte.

IV-dik O s z t á l y .
Keresztyén hit és erkölcstan.

III. Módszer.
Miután fentebb jeleztük, hogy az egyháztörténet
nem csak ugy mint tan, de a mennyiben ez osztályban
a vallást pótolja, ugy is mint vallás kezelendő ; annálfogva szem előtt tartván e kettős célt, midőn az egyház
történeti eseményeit a kézi könyv nyomán chronologiai
rendben előadja, óvakodni fog, hogy a magyarázatban
sem túlságos ájtatoskodó, sem pedig felettébb pongyola
hangba és modorba ne essék, hanem igyekezzék, hogy
előadását azon komoly és tiszteletet érdemlő s nevendékeiben is ilyent gerjesztő hangulat és magatartás
lengje által, melynél a növendékek azonnal észre vegyék,
hogy a tárgy fontossága- és magasztosságától bensőleg is
át van hatva a tanár, mi a tanítványoknál is kétségkívül az egész óra alatt hasonló hangulatot, figyelmet és

I. C é l .
A tulajdonképi vallás ez osztálybaní tanításának
célja, hogy a nevendékek az Isten és ember között,
mint mennyei atya és az ember mint gyermeke közötti
fiúi viszony eleven érzetére juttatva, egyrészről az Isten
országát célzó üdvintézmények ismeretére s nagy becsben tartására vezéreltessenek, másrészről az ember magas rendeltetésének benső és világos tudatára ébresztessenek, miáltal sziveikbe a hit és különösen az erkölcstan
örök igazságai oly melegen és mélyen csepegtethessenek,
miszerint ezekkel fölvértezve, a megtisztult s megacélozott
akarat erejénél fogva , ne csak ellentállhassanak az
élet bűnei soknemű csábításainak, hanem ezeken diadalmaskodva, az erény és igazság üdvteljes szolgálatában
állhatatosan megmaradjanak.

ség megváltójáról,
lanságról.

II Tananyag.
1. E l s Ő i s k o l a i f é l é v h e t e n k é n 2 ó r a .
A keresztyén hittan. Ezt megelőzőleg az emberről
mint e hit alanyáról s az Istenről mint e hit tárgyáról. Az
isteni kijelentések (revelationes), s ezeknek kút forrásáról
az Isten igéjéről vagy is a bibliáról. Ennek felosztása, az
ó és uj szövetség könyvei, tartalmuk, szerzői, a látnokok,
cánon és apokriphus könyvek. Jézus a megígért messiás
megjelenése" s általa az Isten és ember közötti szellemi
szövetség megújítása Az evangeliomok mint történeti s
a levelek mint tankönyvek szerzői, azok életrajza, jellemzése. A tulajdonképeni hittan, Jézusról, mint az emberi-
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érdemeiről, a sz.

lélekről,^halhatat-

Második félév.
Általános erkölcstan és pedig:
a) az embereknek erkölcsi természete, bűn, erény,
megtérés.
b) külön erkölcstan, még pedig : Isten, magunk és
mások iránti kötelességek, az erényt előmozdító eszközök.
A keresztény egyházak mint felekezetek váltanai,
egyházi énekek.

!JETW

JESZENSZKI P Á L
(Folytatása következik.)

O

irt hanglétra szerént — a mint a dallamban kívántatik, az
illető hangjegy elé van téve a kereszt, vagy b, úgy a
Könyvismertetés.
felváltó jel. — Még az olyan zsoltárokhoz is — melyek
Les Psames de Dávid, suivis de eanti- egy másik dallamára mennek — oda van téve az illető
ques, de priéres et de la Hturgie. — Nouvelle dallam. — Es ez igen helyes! Ha jól emlékszem főtiszt.
Török Pál püspök urnái láttam egy régibb kiadású franEdition —- Paris. — Librairie
Ch. Meyrueis et Co.,
cia zsoltárt, a mi énekes könyvünkben használt alakú
éditeurs. — Rue de Rivoli, 174.
kótákkal a n e g y e d i k v o n a l r a tett C. vagy Tenor
Igen helyén valónak látom — épen most, midőn a
kulcson, melyben nem csak az első, hanem minden vers
Bethesda tava már az uj énekes könyv ügyében megfölé oda volt nyomva az illető dallam, ez már a jóból
mozdult — a fentebbi című kis könyvről rövid ismerte- • is sok.
tést írni a magyar ref. egyház számára, mely könyv nem
2. A Zsoltárok után jön egy 10 versből álló ének
egyébb mint a f r a n c i a r e f o r m á t u s o k
énekes
(Ecoute Israel, halld meg Izrael!) az Istennek tíz paran
k ö n y v e , melyben foglaltatnak — mint a cím mondja —
csolatjáról a 140. Zsoltár dallamára (mint a régi GraduDávid Zsoltárai, énekek, imák és az egyházi szertartás
álban), azután a Simeon éneke.
(liturgia).
3. Azután vannak karácsonyi, húsvéti, pünkösti
1. A kis könyv alakja 32-ed rész, vagy is zsebcommunióra kijelölt evangeliumi részek és versek, olvak i a d á s . - - A három első lapon igen rövid, de nagyon célsás végett.
szerű kótaismeret van, mint a szöveg mondja : il y a
4. Különféle ünnepi énekek. (Cantiques sacrés pour les
sept notes de musique : ut, ré, mi, fa, sol, la, si, — szeprineipales solennités.)
rént. — A negyedik lapon számokkal kitéve, hogy a
Karácsonyra kettő. — Az első a Zakariás éneke, a
dallam nélküli Zsoltárok és énekek,melyik Zsoltár-dallamra
89. másik a 118. Zsoltár dallamára, — Sajátságos, hogy
mennek. — Mind a 150. Zsoltár írva van az e l s ő voaz énekek közül, bár több megy a 89. Zsoltár dallan a l r a t e t t C . vagy is d i s c a n t k u l c s o n , a most
mára — a 4. és 5, sor ki van hagyva, s igy az ének nem
dívó alakú f é l é s n e g y e d k ó t á k k a l , oly módon,
hat, hanem csak négy sorból áll. — Egy húsvéti a 24,
hogy a mi Maróthy-ban vagy az eredeti hangjelzésben
két húsvéti urvacsorai a 89, és a 24-re, egy áldozói a
e g é s z é s f é l , itt f é l é s n e g y e d hangjegyekkel
110-re. —- Pünkösti egy, a 66-ra, ugyan ekkor urvacsovan irva. — A Zsoltárok szakaszokra nincsenek osztva,
rai egy, a 24-re. — Septemberi urvacsorai kettő, a 32
csak a k u l e s u t á n az e g é s z t a k t u s jegye van
és 24-re.
kitéve, s a sorok egymástól függő vonallal választvák. —
Azután jön a „ T e d e u m " (ezzel a megjegyzéssel:
Az első verseket kivéve — melyek a hangjegyek alá
composé par un ancien docteur de 1' Eglise et traduit
vannak nyomva, a többiek,
nem úgy mint a mi énekes
du latin) a 89 re — Az év első napjára egy, a 129-re.
könyvünkben — vers alakban nyomattak. — A régi maKarácsony előtti estére egy, Grábriel híradása a
gyar Graduálbau használt pauza — mely ott J.-vel jelölboldogságos szűznél (úgy irom a mint ott van : á la
tetett— itt is használva van, kiirva mindenütt: pause.
bien lieureuse Vierge) és Mária látogatása Erzsébetnél,
— A versek csillagozva nincsenek. — A hang- nemek
a 140-re. Mária éneke (örül az én szivem, a Graduálkereszt vagy b-vel nincsenek jelölve, hanem a fentebb
ban) a 8-ra, ismét egy pünkösti a 84-re, pour le ven24

dredi saint, nemzeti dallam, ez már két negyed taktusba
osztva, pour une réception de catéchuménes, nemzeti
dallam a 105. Zsoltárból, szinte két negyedbe osztva,
cantique sur 1' amour de la patrie, pour une féte nationale, nemzeti dallam, ez is két negyedbe osztva.
Ez utolsó hármat azért írtam az eredeti francia
címen, hogy ez által is megkülömböztessem a többi
énekektől, mert csak ez a három van taktusba osztva.
— Gyönyörű dallam mind három, ha énekügyi t. bizottmányunk dolgozata szerént is — pedig van elhagyva elég
dallam — nem volnának dallamaink túl bőven, szeretném
ünnepi dallamaink közé !
Yan tehát mindössze 18. mond tizenyolc ének, dicséret, vagy hymnus, s ez a francia reformátusok vallásos lelkületét kielégíti, míg nekünk majd harmadfélszázig
szükségeltetik, s úgy látszik e szám aligha lesz reducálva I
Ezek után jőn a liturgia, az isteni szolgálat rendje:
templomba menés- s kijövetkor, urvacsorához készülés
egy-egy, úr vacsora előtt kettő, közben egy, utána
kettő, imák.
Templomi istenitiszteletkor mondandó imák : egyh.
beszéd előtt és után, a tíz parancsolat, az apostoli hitforma, megáldás.
Az úrvacsora kiszolgáltatásának
imák, megáldás.

rendje, agenda,

Keresztség kiszolgáltatása, mely e kérdéssel kezdődik : akarjátok-e hogy e gyermek baptizáltassék ? stb.
ima után benedictio nincs.
Confirmationalis vizsga után rövid beszéd,
dés, intés, ima, uri ima, benedictio nincs.

5. kér-

Házassági egybekeléskor rövid beszéd után eskü
nincs, csak a pap kérdésére: igen felelet, ima, benedictio.
Temetéskor a mindig használatos, „a mi segedelmünk" (Solt. 124. 8.) helyett a gyászszertartás a „por
vagy és porrá kell lenned" igékkel, rövid vallásos beszéd s végre ima a hátramaradottakért.
Más liturgiális cselekményekről szó sincs. — Legvégül a mutató tábla.
Nem jó volna-e a mi megszületendő uj énekes
könyvünkbe is ily nemű dolgokat felvenni, s általában a
rengeteg számú dicséreteket megkevesitvén, helyettük
inkább bibliai igéket, s a liturgiális eljárásokra vonatkozó
evangeliumi helyeket tenni? ez a szent poéták dolga,
rám csak a kóta tartozik, csakhogy tartoznék már egyszer, azt szeretném, de úgy látszik megint nagyon elpihentünk !
KÁLMÁN
FARKAS,
sós-vertikei lekész.

B E L F Ö L I).
A pápai ref. egyházmegye folyó évi március 6 —
7-én Pápán Tartott közgyűlése.
Röviden, tömören — mivel e lap művekkel úgyis
túl van halmozva — irni szándékom a föntebbi közgyűlésről, mely S t e t t n e r I g n á c esperes és S z a b ó
G y ö r g y s.-gondnok urak elnöklete alatt tartatott.
1. Esperes úr, erély- s buzgalommal vitt esperesi
hivataláról — előhaladott korát hozván fel okul — leköszönt. E váratlan lemondás csak nehezen, a gyűlés tagjainak egyhangú, több izben — sikertelenül — megújított
kérése után, de akkor is mély sajnálattal, s érdemeinek
elismerése s jegyzőkönyvileg megörökítése után fogadtatott el. Utódja beállításáig az esperesi hivatalt vinni késznek nyilatkozott.
2. Olvastatott a mult 1876. teljesített egyházlátogatási
napló kivonata. Ebből főbb tételek ezek : Hagyomány s
kegyadomány volt 2615 frt. Építkezés 12,446 forintig.
Takarékmagtár 3677 m. rozs, 155 m. vegyes őszi, 393
m. árpa. Iskola-mulasztásért büntetéspénz 15 frt. Taneszközökkel felszerelt iskola van 20. Ismétlő iskola 25.
Biztosítás van 33 gyülekezetben. Egyházmegyei, kerületi
s főiskolai tartozását teljesen lefizette 38 egyház 1024 frt
75 krban. Hátralék „főiskolai tartozás" címen 2 egyháznál
van, de pár hét alatt az is befoly,
3. A lemondás folytán megürült pápai egyház lelkészéül főt. Pap Gábor superintendens úr választatott meg
egyhangúlag. Ezen választás örvendetes tudomásul vétetik
s erősíttetik meg. Mig azomban a főpásztor uj lelkészségét
elfoglalná, helyettesül Német István gym. tanár úr alkalmaztatik ez év május 1-től, a mikor ugyanis Liszkai
József úr, a gyűlésen kijelentett akarata szerént, eltávozik
egyházmegyénkből.
4. B.-m. szentkirályi lelkészül Jeremiás Béla s.-lelkész úr választatott, és erősíttetett meg, de rendes lelkészül
csak az esperesi consensus kinyerése után tekintetik, minek előfeltétele az, hogy az illető egyház eleget tegyen
minden múltbeli netáni tartozásainak.
5. Számvevői jelentés szerént az e.-m. közpénztár
1875/6-diki állása: Bevétel 3219 frt 18 kr. Kiadás 1342
frt 19 kr. Maradék 1876 frt 99 kr. Ebből tőkésítve van
1735 frt 50 kr. Letörlendő 40 frt 3 kr. Kamathátralék
51 frt 39 kr. Készpénz 50 frt 7 kr.
6. A varsányi református hivek panaszának lehető
elintézése, a gyimóti ily irányú, a kerületileg kinevezett
küldöttekre bizatik, megkeresvén az ágost ev. illető esperesség hasonló célszerű eljárásra.
7. Jeremiás Béla sz.-királyi lelkész úr panasza Matisz János sikátori ágost. lelkész úr ellen, ki az ő engedélye nélkül ref. hiveket esketett meg Varsányon, és a
vőlegénytől reversalist vett, mint a geresdi egyesség és

az 1868. országos törvényekkel ellenkező cselekvény, kellő
orvoslás végett a főtiszt, egyházkerülethez felterjesztetik.
8. Sűdi Károly b.-füredi akad. tanitó úr s.-lelkészül
bekebleztetett.
9. A katonaság lelki ellátása iránt e.-megyénk véleménye : az átmenő, vagy rövidebb ideig tartózkodó
katonaság lelkészi ellátása díj nélkül telj esitendő, az állandó
vagy huzamosb tartózkodásuaknál a rendes szokott díjért,
vidéken dupla fuvar s illeték számítandó.
10. Csúthi Zsigmond lelkésztársunk ..Magyar prot.
egyháztörténet" című művére az e.-m. könyvtár előfizet.
11. Az e.-m. könyvtár a pápai népiskolába helyeztetik el egy külön szobában, Halasi István tanitó ur
könyvtárnoksága mellett.
12. A körlelkészség által kiosztott kerületi népiskolai tankönyvekről a számadás az őszi gyűlésre meg kell
hogy történjék.
13. Nagy János esperes úrnak azon indítványa,
hogy a püspök- s főgondnokon kívül az egyházkerületnek
minden más tisztviselői az egyházkerületi gyűlés által
választassanak, nem pártoltatik ez alakban.
14. Közpénztárunk kedvezőtion helyzete szükségessé
tette, a javítás módjairól gondoskodni. E célból egy javaslattevő bizottság küldetett ki.
15. Olvastatott Horvát Mihály esperes s kerületi
tanbizottsági elnök úr levele, melyben felhivatnak a körlelkészek, hogy a közlött minta szerént begyüjtsék a népiskolai statistikai adatokat. Az egyházmegyei tanbizottságnak adatik ki intézkedés végett.
16. A közönség előtt több izben megfordult lakdákai ügy ma sem dült el. A felek nem egyeztek ki,
pedig periculum in mora — mindenik oldalra. Compromissionalis bíróság ajánltatott az egymással megegyezni
nem tudó feleknek.
17. Felsőbb helyről kifogásolt magaviseletű péri tanitó egy évig segédtartásra köteleztetett.
18. A nagyságos tihanyi apátság a legelő elkülönitéskoi Tósokon, az ajkai lelkészi hivatalnak, a tósoki
leánygyülekezet lelki gondozásáért 10 hold legelő-* illetőséget ajándékozott. A nevezett apátságnak e nagylelkű
adománya jegyzőkönyvileg megörökítetik, és megbizatik
esperes úr, hogy e jkv. határozattal nagyságos, főtisztelendő apát S i m o n Z s i g m o n d urat megkeresni szíveskedjék. — Örömmel hozzuk e szép tényt a nagy
közönség elé.
19. Horvát Zsigmond pesti lakos, régebben itt nálunk
tanitó, hivatkozással az 1855. évi e.-m. közgyűlés 11-ik
jk. számára, azon kérelmével, hogy ismét visszavétessék,
— elutasittatik.
20. Egy lelkésztársunk esetének felmerülte folytán
határoztatik, hogy az anyagyülekezetek lelkészei a filiákban
levő bíráknak is kiadják az anyakönyvi kivonatokat,
mihelyt ujoncügyben kívántatik.
S Z E K E R E S MIHÁLY,
e.-m. jegyző.

Az ungi ref. egyházmegye téli közgyűlése.
Az ungi ref. egyházmegye ez évi közgyűlését a
mokcsai egyházban tartá meg. Ezen gyűlés lefolyásáról
szándékszom az érdekesebb dolgokat nyilvánosságra hozni,
mert az ily gyűlések leghűbb kinyomásai az egyes egyházmegyékben levő valláserkölcsi életnek.
A gyűlés napját megelőző estve február 19-én —
szokás szerint — az egyházlátogatók jelentései olvastattak fel. A jelentésekből — általában — örömmel
győződtünk meg arról, hogy nálunk a valláserkölcsi élet
szépen növekedik, a hívek több helyütt jelét adták vallásunk iránti hő ragaszkodásuknak; az isteni tisztelet
mindenütt nagy buzgósággal gyakoroltatik, s a lelkészek
nem beszélnek üres falaknak. Egyik egyház-látogatónk
jelentése szült némi visszatetszést, a mennyiben azon sok
dicséretnek s örömkifakadásoknak, melyeket jelentése előrészében felhozott, a következmény egyáltalában nem
felelt meg, s épen saját egyházára kérte az illető lelkész
az egyházmegye szigorú megrovását. Népiskoláink állapota
örvendetes; egyh -megyénk tanítói — önképzésük végett
értekezleteket tartanak, s az eredmény dicséretre méltó.
Következő napon, vagyis február 20-án vette kezdetét a tulajdonképeni gyűlés. Világi uraink kis számmal
vettek részt a gyűlésen ; az egyházmegye több világi
hivatalnokai levélben igazolták elmaradásuk okát; —
mindamellett is hála Istennek nem vagyunk még annyira,
mint egyik szomszéd egyházmegye, hol a küldött képviselők közül kellett egyet felkérni az elnöki szók elfoglalására egy gyűlés alkalmával.
Ismét felmerült a gyűlésen, azon már sokszor felhozott visszaélés, melyet a r. cath. lelkészek a vegyes
házasságból született gyermekek megkeresztelésénél elelkövetnek. Sokszor feljajdultunk már a jog és, törvény
nyílt arculütése miatt; a ministerium előtt is sokszor
felforogtak már az efféle ügyek, s az eredmény az, hogy
a visszaélések — a kicsikart reversálisok alapján, vagy
azok nélkül — száz és száz alakban ismétlődnek. A főt.
superintendens urak felléphetnének már egyszer határozott
erélylyel a visszaélések meggátlása végett; a kormány
pedig, ha törvényt hoz, gondoskodhatnék arról, miszerint ne
lenne az csupán irott malaszt, hanem oly hatalom, mely
előtt mindenki tisztelettel hajlanék meg. Egy lelkésztársunk egyháza nevében vádolá az egyházmegyét, mivel a
kiküldött deputatiók rosz eljárása s erélytelensége miatt
az egyháznak 136 frt kárja van. Nem ismerjük ezen
ügyet részletesen, mivel a gyűlésen is csak felületesen
terjesztetett elő, s e miatt nem mondhatjuk határozottan
hibásnak az egyházmegye eljárását; azomban a deputatiók eljárásához sokat lehetne szóllani, s kívánatos lenne,
hogy az egyházmegye ne bízna sok elintézendő ügyet
ugyanazon egy deputatióra, mert igy a legjobb akarat
mellett sem felelhet az meg a hozzá kötött várakozásnak.
Méltó felindulással hallgatta az egyh.-m. gyűlés —
a sárospataki főiskola számvevőszéki gyűléséről szóló
24*

jelentést. Sok oly dolgok történtek ott ezelőtt, melyekre
most a ft. superintendentia kénytelen a feledés fátyolát teríteni. Bizony sajnos dolog, hogy a főiskola anyagi
ügyeire bejövő pénzeire oly kevés .gond fordíttatott eddigelé. Mi nem akarjuk részletesen szellőztetni ez ügyet,
csakis annyiban szólalunk fel, a mennyiben egyházmegyénk is érdekelve van. Több egyházainktól ugyanis oly
pénzek befizetését sürgetik jelenleg a tápintézet részére,
melyek már régen befizettettek, azonban nem lettek bejegyezve az illető helyen. Az ily eljárások után — nem
lehet visszatetsző, ha egyházmegyénk legkevésbé sem
helyesli a főtiszt, egyházkerületnek azon tervét, hogy
főiskola építkezései fedezetére — egyházankénti megadóztatást hozott javaslatba; mert ha valaki szent célra hoz
áldozatot, szereti, ha adománya rendeltetésére fordittatik.
Ezen megjegyzés azonban csak a múltra vonatkozik,
hiszszük, hogy jövőben több gond fog fordíttatni a főiskola pénzügyeire, s a most választott főiskolai jogigazgató nem fog elődje nyomdokán haladni.
Az egyházkerület által felállítandó papi-özvegyárva nyugdijintézet eszméjét örömmel karolja fel egyházmegyénk ; — azonban a tervezetet is szeretnők látni
s megvizsgálni, mielőtt a fizetendő összegre nézve elfogadnék az egyh.-kerület javaslatát.
Lehetlen még végül elhallgatnom egyházmegyénk
érdemdús világi tanácsbirájának Kovács Károly urnák
azon szives meghívását, melyet a lelkészekhez s tanítókhoz intézett, hogy t. i. saját házánál még aratásig egy
lelkész- és egy tanítói értekezletre szívesen elfogad bennünket. Adjon Isten minden egyházmegyének ily derék
s az egyházi ügyekért buzgólkodó világi urakat, kik
felfogva egyházi s tanügyi érdekeinket, szívesen hoznak
áldozatot a szent ügyért.
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Végrendeletek a XVII. századból, melyek a köznemesség
vagyonosságát s az egyház iránti buzgalmát tanúsítják.
II.
Anno 1656 die 8-a Április.
Én Orosztoni Susánna, néhai nemzetes és vitézlő Kutasi
Mihály uramnak özvegye, testemben nyavalyásat szenvedő
de lelkemben és elmémben ép levén, tudva az egész emberi nemzetnek a bün miatt a halál alá való vettetését,
és a halálnak bizonytalan óráját, mindeneknek előtte a
világból való kimúlásomat, és lelkemet igaz leányi bizodalommal Istennek, testemet pedig a földnek a minden
testek annyának, a jövendő boldog feltámadásnak csalatkozhatatlan reménységével, annak utánna következhető
villongásoknak eltávoztatásaért, világi ingó és ingatlan
javaimról, szabad akaratom szerint, minden kényszerítés
nélkül teszek ily testamentumot.

Elsőben előttem viselvén azt, hogy valami jókkal
világi életemben birtam, mindenek az én Uramnak Istenemnek ingyen való irgalmasságából voltak, az én Istenem tisztességéhez való buzgó indulatomból, mindennemű
ingó javaimat arany, ezüst, és akármi névvel nevezendőket, akárhol találtassanak — azokon kívül, melyekről
itt alázatos intézést teszek — mindenestől hagyom Isten
tisztességére a Pápai reformáta ekklésiának, mely megnevezett ingó javaim a templom, schola, ispitály épületeire,
egyházi szolgák és szegények segedelmére fordíttassanak,
bizván azoknak mind conquisitioját, mind kiszolgáltatását
nemzetes Botka Ferenc Uramra, a Pápai Ekklésiának több
református fautoraival együtt, ugy hogy O kegyelmök jó
lélekismerettel megjelentett intentióm szerint való ususra
tudniillik az Isten tisztességére, és ne más külsőre fordítsák.
2-szor. Kisfaludi Mihályné Öcsém Asszonynak és
gyermekeinek hagyom ősrül maradott minden jószágomat,
mind azokkal együtt melyeket O kegyelmektül vagy az
ő kegyelmök jószágai közt, másoktúl pénzen szereztem,
úgymint Szemerén, Kis Pécen, Föl-Pécen, Gyömörön, és
a Görbéi, Bagyki, és Orosztoni jószágommal együtt.
3-szor. Az anyás jószág a Transaetió szerint vissza
száll.
4-szer. Szent Márton hegy alatt való Ságh nevü
falumat hagyom Szigethi Gáspárnénak Hatos Susánnának
és gyermekeinek, hasonló képpen a Pápai házamat is
O kegyelmének ily conditióval, hogy a Hatos István házát, melyben most Szabó Mihály lakik, annak a háznak
feléért Gaál Ferenc maradékának adják Szigethi Uram
és felesége Hatos Susánna.
5-ször. Győri házamat hagyom Botka Ferenc és
Szigethi Gáspárnak egyaránt.
6-szor. Koromla nevű pusztámat a Bakonyban és
Pápai füves kertemet hagyom Bottka Ferencz Uramnak.
7-szer A Patonai portiomat hagyom Sághodi István
Öcsém Uramnak, s gyermekeinek, a Röjtöki hat jobbágyommal együtt, a kik most is Ö kegyelme Öcsém Uram
gondviselése alatt vannak.
8-szor Csór nevü falumat hagyom Gaál Ferencz
maradékinak.
9-szer. A Pápai majoromat, kertemet, Hantai hegyen
való szőlőmet, Mátyusházi és Asszonyfalvai rétjeimet
hagyom a Pápai prédikátoroknak, és az egyházi tisztben
való successoraiknak.
10-szer. A közönséges elő járó fehér ruháim viselő
ruhámmal együtt osztassék a cselédeim közébe.
11-szer. Lipóti szolgálómnak hagyok 50 forintot
kész pénzben.
12-szer. Ilonka szolgálómnak hagyok 36 forintot.
13 szor. Farkasnak Szép Ferencz fiának az ingó
marhából adjanak 25 forintot.
14-szer. Vajda Katinak vagyon nálam 5 forintja
az neki megadatik.
15-ször. Szolgáknak, és egyébb mesterembereknek
ha mi aprólékos adóssággal tartozom, satisfactió tétessék

16-szor. Mindenféle kulcsok oda adassanak Szalay
Mihályné szomszéd asszonyom kezéhez.
Lett e testamentum Nemzetes Bottka Ferencz Szala
és Somogy Vármegye ispánja, Sándor György, Oroszi
Ádám, Bogács Ferencz, Veszprém megye főszotgabirája,
Jölay Márton, Körösi Ferencz, O felsége Pápai Vajdái,
és Dániel Briccius egyik Pápai Prédikátor Uraimék előtt.
A pápai reform, egyház levéltárában levő magyar
kézirat után közli.
LISZKAY

JÓZSEF.

létre egyesség az illető közönség körében a theologia,
mint a jog áthelyezésére. A „Pesti Napló" cikkezője előtt
is alig magyarázható körülmény, hogy a főiskola nem
birt óhajtott és föltételezett hatással lenni a környezete
civilizálására. Mig Heidelbergát földi paradicsommá változtatta a főiskola üdvös szellemének áldásos hatása, s
keresetté lőn még a legpraetikusabb angol előtt is : Patak
ma is oly kopár és szegény a hasznos gazdasági, valamint
társadalmi intézményekben, mint századokkal ezelőtt volt,
s a szórakoztató élvezetek is ép oly egyoldalúak, oly
primitívek ott, amint szegény Tsétsink idejében valának.

* Adományozás. Az „Erdélyi Prot. Közlöny"-ben
Fábri József lelkész úr következő örvendetes tudósítása olvasható : „H a v e r M i h á l y , őralya-boldogfalvi haszonbérlő
KÜ-LÖINTFÉLÉK.
végrendeletileg 5,000 frtot adományozott az uj-tordai,
hátszegi ref. iskolának külön-külön, továbbá 4000 frtot
úrbéri kötvényekben a szászvárosi ref. gymnasiumban
Dr. Szeberényi Gusztáv bányakerületi ág. hitv,
tanuló négy szegény ref. gyermek számára ösztöndijúl,
evang. superintendens úr — mint egyik napi lapunk közli
— a békési ág. hitv. esperesség 40 év óta nem látoga- . melynek kamatjait testvérének Haver Józsefnek halála
után adják ki először, és 1000 frtot szintén úrbéri köttott területére canonica visitátiot irt ki, melyet május
vényekben, a hátszegi reform, egyház, tartozásainak kiutóbbi és junius első felében kiván a főpásztor megejfizetésére, összesen tehát 15,000 frtot. Mint Fábri úr
teni. A superintendensi körlevél szerint a bányai egyírja, adományozó fiatal korában oly sanyorú viszonyok
házkerületnek talán egy esperességében sem történt az
utóbbi 40 év alatt annyi változás, nem keletkezett annyi
között élt, hogy sem írni, sem olvasni nem tanulhatott
uj egyház és iskola, mint itt. A meglátogatandó egyhámeg. Annál inkább megérdemli, hogy neve egy gróf
zak sorát hír szerint Mező-Berény, Gyoma és Szarvas
Mikó és Kun Kocsárd nevei után említessék.
fogják megnyitni.
* Nyilatkozat. T. Barakonyi Kristóf úr a „Prot.
* A pestmegye ev. esperesség érdemdús felügyelője,
Kudnay József egésségi okoknál *fogya ezen hivataláról,
közsajnálatra, lemondván, helyébe remélhetőleg a jó hírnévnek örvendő báró Podmanicky Géza fog megválasztatni.
* A sárospatak-miskolci jogakadémia kérdésébe
nevezetes lépésre készülnek éppen azok, akiktől függ az
ügy előmenetele. A Miskolc utóbbi számában olvassuk,
hogy egyházunk egyik kitűnősége B i z o n y T a m á s úr,
a városi közgyűlésen az áthelyezés érdekében szóló indítványát bejelentette. E szerint az ügy, már a jövő városi
közgyűlésre megvitatás tárgyáúl tüzetett ki. Ez a föllépés,
mely r e á l i s útra tereli a fontos kérdést, bizonyság arra
nézve, hogy a pataki jogakademiának Miskolcra áthelyezése, egyátalában nem kalandor természetű vállalat. Majd
megválik azon a közgyűlésen, hogy a „Pesti Napló" is jól
értesült-e Borsodmegye fővárosa viszonyairól, midőn azt
állitá, hogy Miskolc városa alig segítheti számbavehetőleg
a jogakadémiát. A „P. N." ,,sárospatak-miskolci jogakadémia" cimű cikkében fölemlíti, hogy az eszme nem uj,
már Ballagi Mór megpendité az áthelyezés eszméjét, vagy
ha ez nem lehető, azt javaslá, hogy pl. a budapesti egyetemnél alapítványokká változtattassanak át a felekezeti
jogakademiákra fordított költségek. A. „P. N." ezután azt
bizonyítgatja, hogy Patak alkalmatlan jogakadémia, valamint theologia székhelyéül; de mivel azon nézetben
van, hogy a jogász inkább távozhatik gyakorlati ismeretek
nélkül, mint a theologus : azt hiszi, könnyebben jöhetne

egyh. és iskolai lap" 11 dik számában „a belső-somogyi
egyhm consistorialis üléséből" cimű tudósításában, többek
közt azt is mondja : hogy „a consistoriumi ülésben két
asessor úr részéről jogilag indokolt „Óvás" tétetett a
püspöki eljárás ellen, s az egész közönség helyesléssel
kisérte az egyik szónokot". . . . Miután emiitett consistoriuniban jelen voltam, s az ott mondottakat s történteket figyelemmel kisértem ; az igazság érdekében kijelentem,
miszerént a hivatolt „Óvást" jogilag indokolni nem hallottam, s az egész közönség helyeslését sem tapasztaltam
vagy legalább is, én nem helyeseltem. Minden esetre
signatura temporis : püspök ellen óvást emelni, mivel
kötelességét teljesítette! Ezen nyilatkozatom közrebocsátását kérve, kiváló tisztelettel vagyok N-Bajomban 1877.
mire. 2-án, CsiRE ISTVÁN, r. lelkész s egyhm. tanáesbiró.
* IX. Pilis pápa f. év junius 3 án fogja — h a az egek
is ugy akarják — püspöksége félszázados jubileumát
ünnepelni, mely „örömnap e l é * - mint az említendő felhívás mondja — a katholikus szivek a világ összes részeiben a gyermeki kegyelet legbensőbb érzelmeitől dobognak," s mely nap örömünnepe lesz — mint némelyek
állítják az egész katholikus világnak, közös ünnep lesz,
melyről, hogy hazánk katholikusai se hiányozzanak, liusz
főrangú úrnő a mult hó végén egy „felhívást" bocsátott
ki, adakozásra hiván fel a hitrokonokat oly célból, „hogy
a jubileum emlékeül s hű ragaszkodásunk s hódolatunk
symbolumául szentséges atyánkat, pápai kápolnája számára,
egyházi öltönyeinek egyikéhez, a pápai pluvialóhoz, mii-

még pedig — miként több testvérei is — kitűnő eredvészi kiállítású kapcsolatjel vénynyel, vagyis drágakövek,
ménynyel.
kel ékitett s a felajánló magyarországi hű fiak és leányok
Iskoláit végezvén, segéd-lelkészül elgyengült atyja
hódolatát kifejező csattal örvendeztessük meg,azon gyermeki
kérelemmel, hogy valahányszor pluvialéját ama magyar j mellé rendeltetett, néhány évet az egyházkerület pár
egyházában mint segéd-lelkész eltöltvén, ismét gyengélcsattal magára kapcsolja, mindanyiszor a magyar nemzetet
kedő atyja mellé ment, kinek halála után, ugyan ott
is szivébe zárni méltóztassék/' A felhívásnak kétségkívül
rendes lelkész lett, ha jól emlékszem tán 1848-ban.
fényes eredménye lesz, mert hiszen oly úrnők intézték ezt,
A forradalmi mozgalmakban élénk és tevékeny
kik maguk is 100—200 írtjával kezdték meg az adakorészt vett, e miatt 1849. novemberében elfogatván, a
zást, s a felhívás közzétételével egyidejűleg már 1030 frt
pesti Újépületbe záratott s 9 havi fogság után halálra
adomáuyt nyugtáztak a lapokban. De» kérdezzük egyik
ítéltetett. — • A halálos ítélet végrehajtását Iíaynau bukása
politikai lapunkkal egyetértőleg — hogy uem fényesebb
akadályozá meg, már elkészültek több társaival a halálra,
s boldogitóbb eredménye lenne-é ezen adakozásnak, s a
midőn éjnek idején kegyelmet kaptak, miért ? feljegyzé
kathol. egyház feje iránti tiszteletnek és kegyeletnek nem
már a történelem, tudjuk.
nemesebb kifejezése lenne-é, ha a helyett, hogy a művészi
Kiszabadulása után egész szívvel lélekkel papi hikincsekben különben is gazdag pápai ruha- vagy ék&zervatalának élt, a halál magvát sok éveken keresztül testárt egy csattal gazdagítják, az erre költendő jelentékeny
tében hordá, de azért — mint a felette fungált kitűnő
összegből egy Budapesten állítandó s IX. Pius nevét
szónok megjegyzé — mintha egy Kálvint láttunk volna
viselendő árva- vagy szeretetházat alapitanának?
benne, roskatag testével, nagy szakállával, törhetlen
* Figyelmeztetés. Kérem azon t. urakat, kikhez a
erélye, vas akarata, s lángoló lelkületével !
„m. o. prot. egylet" 1876-ik évi n a p l ó j á b ó l , és a
Koporsója mellett felsóhajtánk, vajha minden pap
F e r e n c J . - f é l e felolvasásból is megtartás vagy eláily rendben hagyná egyházát, iskoláját!
rusitás végett egy vagy több példányt küldöttem : szíKitűnő hévvel folytatott papi hivatala mellett pélveskedjenek a pénzzel s a netalán visszamaradt sértetlen
dányképe volt a mindenekre kiterjedő figyelmű gondos
példányokkal alolirottnál legkésőbb f. é. május végéig
és takarékos családapáknak ! A gondviselés két házasrnulhatlanul beszámolni. Kecskemét, 1877. marc. 13. LAUKÓ
ságból számos gyermekekkel áldá meg, a keserű poharat
KÁROLY e v . p a p .
kiüritteté vele kedves első neje halálában, mikor is négy
* Értesítés. *) „Gyász és airbeszédeim" megrendelőit
neveletlen leánykával maradt özvegyen. — Második bolvagy előfizetőit tisztelettel értesítem, miszerint a mű a
dog házasságában már gyermekeiből is kérte a halál
legrövidebb idő alatt elhagyandja a sajtót s azonnal
adóját, a sugár alak megtört, a tuberculosis jelei mutatszétküldetni fog. Hogy eddig késett, nyomdászunk családi
koztak, utóbbi éveiben sokat szenvedett, de erős lelkübajai (három gyermeke egymásután halt el rövid idő
letét, mértékletes életmódját, utolsó .percéig megtartá.
alatt) voltak okozói s nem az én hanyagságom. Bocsá— Élete terjedt 56 évre, meghalt febr. 23-án éjjel 11
natot kérek a várakozásért s még csak egy parányi tüórakor.
relmet ! Egyúttal szerencsém van tudatni, miszerint
Szolgáltak felette: az egyházmegye érdemdús főesmüvemet — saját ráfizetésem dacára is — megrendelőim
perese nt. Alföldi Sándor úr, ki is az udvaron szivet
számát jóval felülhaladó menyiségben nyomatván : a
lelket rázó gyá z imát mondott.
megrendelések vagy előfizetések folyvást és mindig köA templomban Baksai László sámodi lelkész úr
szönettel elfogadtatnak, a megrendelők kívánságai pontosan
Jób 5 : 17-ről: „imé bezzeg boldog ember az, kit az
a könyv gyors küldése által teljesítetnek. Szegszárd,
Isten megdorgál ! annak okáért a mindenható Istennek
1877. marc. 20. BORZSÁK E N D R E , ref. leik.
büntetését meg ne útáljad," mondott, egy minden részeiben remekül kidolgozott gyász beszédet. — O nem ecse*) Teljes tisztelettel kéretnek honi hasonszellemű s irányú
telte a nagy gyászt, nem bolygatá a nagy fájdalmat,
egyházlapjai s folyóiratai t. szerkesztó'i jelen ciki; átvételére. B. Emely a koporsót körül vevé, a szokásos halotti szónoklatok hatását nem keresé, hanem lerajzolt egy papot, a
kit a gondviselés keményen meglátogat szerelmeseinek
NECKOLOG.
halála és a hosszas gyötrő betegség által, a kit például
állit oda a világ és hallgatói elé a keresztek hordozásában, de egyszersmind az erős lelkület, a tántorithatlan
Az Urnák egy hű szolgáját temettük el február
hűség, a fáradhatatlan hangya-szorgalom, s mindenek
26-án. — A felsőbaranyai egyh.-megyébe kebelezett szafelett az isteni gondviselésben való hit megőrzésében.
porca — tésenfai helv. liitv. gyülekezet lelkésze Munkácsi
Albert volt e hű szolga. — Született a boldogult Harkányban 1821. nov. 19-én, atyja akkor oda való lelkész
volt. Később Szaporcára költözvén, számos gyermekei között Albertet is ön maga tanította a poezisig, a
felsőbb tudományokat a kecskeméti főiskolában végezte

A sírnál Fejes Sándor luzsoki lelkész úr mondott
rövid, de minden tekintetben nagy figyelemre méltó
beszédet.
A nagyszámú résztvevők együtt zokogtak a szegény özvegy- s kilenc árvával, kik közül míg nyolc

neveletlen ! Boldog Isten minő kép ! ? Egy koporsó mellett özvegy és 9 árva ! Fordítsuk el fájdalmas tekintetünket, nem jó nekünk szegény kálvinista papoknak az
ilyen képet sokáig szemlélnünk ! Béke poraira !
KÁLMÁN FARKAS,
sósvertikai lelkész.

ADAKOZÁSOK,
Bátky István volt oroszi reform, lelkész özvegye
és árvái részére. Lapunk folyó évi 10-dik számában egy
keserű humorral irt Nekrolog jelent meg, vagy jobban
mondva egy oly lelkész élete rajzoltatott le, kinél az élet
küzdelmei és nyomorai annyira összetorlódtak, hogy utóbb
bizonyos keserű humorra fakasztották azt is, a kire ezen
szenvedések reá mérettek, azt is, ki e küzdelmes életet
lapunkban lerajzolta, és talán azokat is, kik e rajzot olvasták. De nem csak humorra. Ha keserű volt életem,
édesítsétek meg legalább síromat; ha éltemben nem tarthattam meg a 25 éves jub leumot, mely alkalommal legalább egy napra diadalt ülhettem volna a folyvást üldöző
sors felett, cselekedjétek, hogy legalább holtom után
némileg győzedelmeskedhessem a reám bocsátott szenvedések felett! Ezen szavakat olvasta ki lapunk egy pár
olvasója a közlött Nekrologból, és ők igyekeztek a szen-

vedő ez óhajtását teljesíteni. Kedvesen lepett meg bennünket „egy nő" Makóról, ki ezeket írja : „Becses lapjának utolsó számában a Bátky István nekrologját olvasván,
kötelességemnek érzem özvegye és árvái nyomorán tehetségemhez képest a mellékelt 5 frttal enyhíteni." Ugyan
ezen célra G a d n a y K á r o l y k.-boődi ref. lelkész úr
pedig 2 frtot küldött. — Volt tiszttársai, barátai, tanítványai a boldogultnak ! hallgassátok meg elköltözött társatoknak a sír fenekéről is felhangzó esdő szavát, ő végig
nyomorogta vig kedélylyel az életet, de özvegye és árvái
nem fognak-é a nyomor súlya alatt összeroskadni? Adományokat a mondott célra készséggel fogadunk el és
nyugtázunk.
Adakozás a budapesti ref. theologiai convictus
részére (harmadik közlemény). Alföldi Sándor kórósi leik.
s esperes úr 1 frt, Békássy József sellyei leik. úr 2 frt,
az iványii egyház 1 frt 50 kr., magyar peterdi egyház
1 frt 60 kr., vejtii egyház 3 frt, a terehegyi egyház 2
frt, Göncy Benő gödöllői lelkész úr 2 frt, a madocsai
egyház 10 frt, őcsényi egyház 11 frt, dobozi egyház 2
frt, a biai egyház 8 frt, tabajdi egyház 3 frt, vaáli egyház
5 frt 60 kr. A harmadik közlés összege 52 frt 70 kr.
Adakozás a budapesti prot. árvaházra. M é s z ö l y
P á 1 tabajdi ref. leik. úr 1 frt, Szalai Sándor tanitó
úr 1 frt, a tabajdi ó évi persely gyűjtemény 1 frt
62 kr. = 3 frt 62 kr.
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Megrendelési felhívás
„A protestáns egyházi beszédtár"

V-dik (böjti s húsvéti

beszedeket is) tartalmazó kötetére, és a
„Protestáns alkalmi beszédtár" III. most megjelent kötetére.
Tiszteletteljesen jelentem a lelkész uraknak, hogy szerencsés voltam t. M a r g ó c s y J ó z s e f
lelkész úrtól a fenti müveket-(melyek egy kereskedésben sem kaphatók) bizományomba megnyerni;
az előbbi köteteket is s ez utóbbiakat

azon kedvezmónynyel,

hogy

azok

irsai

valamint

tőlem is nem az az előtti

bolti

magas áron, de sokkal jutányosabban lesznek megszerezhetők ós pedig
„ A protestáns egyházi beszéd t á r "

egyenkénti

ára I f r t s igy ösz-

I frtért

összesen 2 f r t é r t , a

E kötetek nevezetes egyházi szónokok beszédeit tartalmazzák, nevezetesen :

Szókács, Máday, Ge-

I., I I . , I I I . , IV. kötete

szesen 4 f r t , a fenti V-dik kötet ára I f r t 5 0
„ A protestáns

alkalmi

fenti III-dik kötet ára I f r t 5 0
duly,

Sárkány,

Győry,

beszédtár"

kr.
I.,

II.

kötete

egyenként

kr.

Farkas, Trsztyenszky,

Lukácsfi, Garzó,

Görömbei,

Horvát ós sok más olyanok, a

kiknek már nevök is kezeskedik beszédeik értékes tartalmáért.
Alberti-Irsa (postahely, Pestmegyében).

23

Rohács

Ödön.

KLEIN ALFRÉD kiadó-könyvkereskedése S.-A.-UJHELYT.
J l ő í L z i e t é s i

Lukács Ödön

„ - G Y H Á Z I

f e l I b - i T r á - s

nyíregyházi ref

lelkész

MUNKÁIRA."

H a t évi hivataloskodásom alatt körülhelől 3 — 4 kötetre terjedő e r e d e t i egyházi dolgozatom
van készen kéziratban; mivel e munkákat én a szószéken kedvező sikerrel használtara: elhatároztam azok
közül egy kötetet, mutatvány gyanánt, világ elé bocsátani; a figyelem ós érdeklődés, melylyel t. tiszttársaim,
ismerőseim e kötet iránt viseltetni fognak, határozand a felett, hogy a többieket'mostanában sajtó alá rendezzem-e
vagy sem ? ! Beszédeimre, tájékozásul, előlegesen is megjegyzem, hogy az olvasó közönség azokban hitet, melegséget s a meggyőződés hangját fogja feltalálni; tartalmukat igyekeztem érdekessé s az alakot a tartalomnak megfelelővé t e n n i ; talán itt-ott szokatlan modorral s eszmékkel fog a t. közönség találkozni e beszédekben ; de megvallom, hogy itt nem kerestem nyomokat, melyekbe hágjak, s lehető félszegsógeimet, hiányaimat
a szokatlan ut akadályai fedezzék el. Leend e kötetben néhány ünnepi, alkalmi, közönséges és halotti,
összesen 3 0 - 3 5 beszéd, 16 nyomtatott iven.
E l ő f i z e t é s i
1 f k - t 8 0 k r . , mely összeg, a szokásos postai utalvány mellett,
Klein A l f r é d sátoralja-ujhelyi könyvkiadóhoz küldendő. A könyv a t. előfizetőknek bérmentve fog megküldetni. Munkámat t. tiszttársaim becses figyelmébe ajánlva, maradtam Nyíregyházán, január 1-ón, 1 8 7 7 .
L u k

K i a d á s u n k b a n

t o v á b b á

F E J E 8 ISTVÁN
K U 1 1 I Á X I
,
ECJ1T

Ó d o n ,

m e g j e l e n t :

két kötet ára 4 frt.

B E S Z É D E I ,

A S S Z O J S " Y ,

ref. lelkész s egyhinegyei tanácsbiró.

s.-a.-újhelyi ref. lelkész

B E S Z É D J E I ,

T E M E T É S I

S Z É P

á c s

ára i f r t .

o KisModj-társ. állal 50 araipyal jut- töltői t e * )

Ara e o kr.

Dr. KERÉNYI EDE felgymn. tanár

A világtörténelem időrendi átnézete különös
Nyolcadrét 1 3 0 lap. Ára

Magyarország történetének időrendi átnézete.
^Lra, 3 6 Isra^jcár.
Ezen épen most megjelent segéd-tankönyvek feladata azon nagy szükségen, melyet a történelem tanárai leginkább éreztek, hatályosan segíteni. Kerényi általános világtörténelmi repetitoriuma a magyar nevelési szakirodalomban bizonyára hézagot pótol, és mint nélkölözlietlen segédkönyv helyet fog találni úgy a reál, mint az al- és fó'gymnasiumokban. Kerényi időrendi átnézete Németországban és Ausztriában szélesen elterjedt hasonnemíí tankönyvek alapján, és különösen Dr. Eichter H. M. bécsi keresk. akadémiai tanár ugyanily műve után
készült, de fó'tekintettel Magyarországra, melyre nézve Horváth Mihály történelmi művei szolgáltatták a vezérfonalat. — A számtalan e nemű
német dolgozatok, úgy szakkörökben, mint a nagy közönség részéről is mindig elismeréssel fogadtattak és maiglan is meleg pártolásnak
örvendenek ; hasonnemű föltevésre jogosíthatják e könyv szerzőjét a magyar közönségről is. Kitűnő szolgálatot tehet az, mint vezérfonal a
tanároknak előadásaik folytán; a tanulóknak a vizsgákra készülés alkalmával, a mennyibeír ebből rövid idő alatt képesek ismételve átnézni
az egész történelmet, a helyett, hogy az előirt nagy terjedelmű könyveket kellene újra áttanulmányozniok. — Különben gyakorlati beosztásánál és az eseményeket egyszerre föltáró alakjánál fogva sikerrel használhatják azt mindazok, kik valamely történeti tényt, művészeti vagy
irodalmi eseményt emlékezetűkből kiejtettek, a mennyiben e mű, mely egész 1872-ig terjed, rögtöni tájékozást nyújt bármely történeti
dologra nézve.
Hasonnemű figyelmet érdemel szerző , . M a g y a r o r s z á g 1 t ö r t é n e t é n e k i d ő r e n d i á t n é z e t e " (ára 36 kr.). — Ez teljesen
önálló dolgozat, s mint ilyen Magyarország történetére nézve az első segéd-tankönyv.
Mindkét könyvet ajánljuk a tanférfiak és tanulók
figyelmébe.
„Pester Lloyd" tailiígyi lapja 1876. mardns 20.

Megrendelési pénzek legkényelmesebben postautalványnyal küldhetők be, mely
esetben a megrendelt könyvek bérmentve szállíttatnak.
s-

Klein A M M ó - M n y y t a e s M é s e S.-A.-Ujlielylieii
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballajgi Mór! Főmunkatárs : Farkas József.
Nyomatott.; Dentsch M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

Huszadik évfolyam.
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Budai)est, 1877. április 1.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
S z e r k e s z t ő - és

E l ő f i z e t é s i d.ij:

KIAD Ó-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatali)ál; helyben a kiadóhivatalban.

V I I I . ker. Mária-utca 10. sz. 1. em.

HP

Teljes számú példányokkal

A feltámadás ünnepe.
Zeng az ének, a feltámadási győzelem-, örömés hálaének. Zeng milliók ós milliók ajakán a föld
legkülömbözőbb részein. És méltán! Oly magasztos
lélekemelő ünnepe ez a keresztyénségnek, mely még
a sivárabb kedélyeket is megragadja, mely még azokat is, kiknek keble a vallásos eszmék iránt kevésbbé
fogékony, vagy a kiket életpályájuk, foglalkozásuk
kiválóbban a földi dolgokhoz, a világi érdekekhez
kapcsolnak is, mélyebb vallásos érzelmekre hangolja,
ós még azokra nézve is szent szombatot, szent nyugnapokat képeznek a nagy heti s húsvéti napok.
Egy szent szombatot, melyen megpihenünk a
megsemmisülés kínzó gondolatától, s uj lelkesedéstől
áthatva érezzük, hogy van bennünk valami, mely nem
a porból vétetett, melynek hivatása nem az, hogy a
porral összevegyülve megsemmisüljön; érezzük, hogy az
igazság, a nemes eszmék, e drága kincsek, melyekért
a kebel nemes felhevülésében lelkesül, melyeknek
diadalától az emberiség jövőjét boldogságát feltételezzük, el nem ti porhatók, el nem fojthatok.
És különösen boldogító ünnepünk a Húsvét nekünk protestánsoknak; nekünk, kiknek a mi egész egyházunk, a mi egész protestántismusunk egy permanens
húsvét, megszakadás nélküli hirdetője, élő tanúbizonyság tétele a feltámadásnak, a keresztre feszitett
s egy ideig eltemetve volt igazság feltámadásának,
az örök eszmék diadalának. Drága ünnepünk nekünk,
kik már csupa létezésünkkel is hangosan hirdetjük,
hogy a ki Jézusban hiszen, az soha meg nem hal,
hogy a ki Krisztussal s az ö szellemével egyesül,
annak örök élete vagyon; nekünk, kik nem csak egy
napján az évnek zengünk Urunk feltámadása felett

Hirdetések

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 k r sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

mindég- s z o l g á l h a t u n k . "TWI

őröm- s hálaéneket, de a kik ugy is mint egyház,
úgy is mint egyesek életünk fő feladatául tekintjük
Krisztus feltámasztását, kik a jó Istentől adatott
tehetség kisebb vagy nagyobb mértéke szerint szüuet
nélkül munkálódunk, hogy Krisztus bennünk ós embertársainkban minél teljesebb mértékben életet nyerjen.
Ne botránkozzatok meg kegyes olvasók, ha a
keblemből előtörő húsvéti örömhangok talán nincsenek
teljesen öszhaugzatban a ti húsvéti öröméneketekkel. j
Én az igazság, az örök eszmék diadaláról, a folyto- i
nosan feltámadó Krisztusról beszélek; ti pedig a kő
koporsóból kiemelkedő názárethi Jézus előtt borultok
le szent áhítattal. Ti az ő feltámadásában csak akkor
hisztek, s a feltámadása által szerzett boldogságnak csak
akkor örvendeztek, ha mintegy újjaitokkal tapogathatjátok az ő vérző sebeit; engem pedig meggyőznek
az ő feltámadása felől, ós örvendezek az ón lelkemben,
midőn látom hogy ő miként gyógyította meg ós gyógyítgatja az emberiség vallás-, erkölcsi és társadalmi
életerón volt vérző sebeket.
Ne botránkozzatok meg, örvendezzetek inkább
Krisztus szellemének s a keresztyéni szeretet s türelem
érzetének erősbödése felett, mely azt cselekszi, hogy
bár eltérők vagyunk egymástól az egyéni műveltség
s a kedélyvilág ezer külömbféleségóhez képest az
egyes vallásos eszmék felfogásában ós magyarázásában,
de hovatovább egyesülünk egymással a szeretetben,
az egymás iránti kölcsönös türelemben; külömbözünk
a feltámadásra vonatkozó hitben, de egyesülünk a
feltámadás felett érzett örömben.
Légy áldott Isten, ki nekünk e magasztos ünnepet adtad, s ki bennünket ezen boldogító ünnep
folytonos ünneplésére elhívtál!
FARKAS
25

JÓZSEF.

dogmai térre állani, s így a két fél élesen áll egy-

Egy nemzetgazda egyházunk mai válságáról.
i.

mással szemben . . . M i é r t ? Egy „i" betű miatt. A
homousion és homoiousion tana fölött nevetünk; harcot üzenünk egymásnak

az

„isten" és „isteni" két

György Endre úr, a „Nemzeti Hírlap" mult heti

szó alatt ? Valóban szomorú dolog ; kettősen szomorú,

vasárnapi számában a „Protest. egyház Franciaország-

hogy mindez azon nagy áramlattal szemben történik,

ban

a mely oly elavult dogmákat,

és nálunk" cím alatt,

figyelemreméltó

cikket

mint Disraeli mondja

közöl, melyben miután futó pillanatot vetett a francia

egy emlékezetes beszédében, „kitüntetett hazugságok

prot. egyháznak olvasóink előtt ismeretes szervezetére,

régi ereklyéit" viszi a csatatérbe, s az elméket mes-

az annak kebelében jelenleg dúló hittani viszályt intő

terségesen

példáúl

fölépíteni a butaság trónját."

félben

mutatja

föl,

hogy a hazánkban

is kitörő

levő hasonló catastrophától óvja mindazokat,

kiket önhitt elfogultság

a

tények

tanulsága

iránt

vakká és süketté nem tett,

elsötétítve,

kizárólag a

kedélyre

Miután a frappans párhuzamot,

akarja

a mint látjuk,

meghúzta, és kimutatta a mindkettővel közösen járó
veszedelmet,

melynek

a protestantismus

szellemével

„Midőn Coquerel és Gruizot közt — így szól — , j ellenkező türelmetlenségből okvetlen következnie kell,
igen találóan és helyeseu emeli k i : „hogy Franciakitört azon emlékezetes eltérés Krisztus istensége tárországban a protestantizmus csak a katholicismussal
gyában, s még inkább, midőn az egyházak nagy része
az előbbi, a liberál irány
vezérlete alatt álló orthodox

mellé állott,

s a Gruizot

Synod kiutasította Co-

áll szemben;

nálunk az ország legnagyobb részében

a prot. elem képezi a magyarságot,

Meggondolták-é

A liberál

az urak,

a kik tüzet

egyházak szervezkedtek, s akár igaz, akár nem, mit

kebelébe,

hogy az által lerontják

ők állítanak, hogy t. i. a reformátusok fele része ő

épületét,

s nem egy vidékén az országnak, a ketté-

hozzájuk tartozik; annyi áll, hogy számuk jelentékeny,

vált,

s helyzetök — aminél fogva az állami

bukása lesz, s a szegény kálomista pap- és tanítóval

querelt: gyökeresen megváltozott a dolog.

segélyből ki

vannak zárva — igaztalan. Evek óta keresik a kísér-

meggyengült

szándékoznak vetni az egyház
őseink

egyház sülyedése a

százados
magyarság

a magyar nyelv is ott hagyja a vidéket."

leteket a kibékülésre. A liberálok részéről mult ápril

„E fontos érdekek forognak itt szóban. Institu-

hó 22-én ment át egy ultimátum, melyre az ortho-

tiók, melyek által apáink bölcsesége felemelte a kál-

doxok május 4-én válaszoltak, egy csomó dogma elfo-

vinista parasztot az önkormányzat

gadását kérve. Igy most sem sikerült az, és a kérdés

latára; institntiók, a melyek által a magyar szellem

eszmeköri magas-

a parliament elé kerül, mely hivatva van dönteni azon

a felvilágosodás és haladás ösvényére

kérdés felett: vájjon elfogadtassék-e a liberál egyház

melyek által a kis rész szelleme uralta az országot,

bevett vallásnak, illetőleg részesittessék-e az a protestáns

institutiók,

egyház fentartására rendelt államsegélyből a lélek-szám

nekünk, hanem ennél sokkal többet, édes hazai nyel-

arányában ?"

vünket."
a libe-

biztosítottak

„Ám tessék azoknak, akik a prot. egyház rom-

„Kiegyezésről alig lehet sző. A Synod dogmákat
állított föl, a melyeket elfogadtatni követel:

a melyek nemcsak haladást

vezettetett, a

lását,

és a magyar

elem

veszélyeztetését kívánják,

s

folytatni e veszekedést. Csak tegyék le az álcát. Ne

egyik lelkészük túlbuzgalmában egy egyházi beszédben

fedelőzködjenek Krisztussal; hiszen a nagy prot. kö-

annyira ment, hogy tagadta, miszerint Krisztus tudós

zönség — liberál vagy orthodox — nem sokat törődik

rálok

a lelkiismeret

teljes szabadságát

hirdetik,

Krisztus ^ s t e n

ember lett volna."
„A protestantismus minden igaz barátja

szomo-

vagy isteni voltával, ragaszkodik

egyházhoz szokásból,

az

ragaszkodik, mert a hit szük-

rúan konstatálhatja a tényeket, a melyek — fájdalom

ségét érzi, és ragaszkodik büszkén azon szolgálatokra,

— nem szórványosak."

melyeket tett egyháza a fölvilágosodás és a hazafiság

„Nálunk is közeledik az eset. Krisztus isten vagy
isteni volta a pestiek és debreceniek

közt

szomorú

ügyének."
Bemutattuk ezzel György Endre ú r cikkét lénye-

viszályt idézett elő. A protestáns egylet nem protes-

ges vonásaiban,

táns szelídséggel támadta meg a régi álláspontot. A

a felett, hogy akadt valahára nyilvános életünk kép-

debreceniek elég ügyetlenek voltak

viselői közt ember, ki politikánk

Gruizot példájára

s nem akarjuk eltitkolni örömünket
sisyphusi munkája

mellett arra is tudott kis időt szakasztani,hogy egyházunk,
vallásunk kórdósévei foglalkozzék s a felöl nyilatkozzék.
Azonban ha e nyilatkozatot

közelebbről

megte-

kintjük, méltán elmondhatjuk: „Adtál Uram esőt, de
nincs köszönet benne";

ajakkal tisztelik az Istent, ele szivük távol van tőle,
és a megszokásból gyakorlott vallási cselekvények olyanok mint a festett sugár, mely sem nem világít, sem
nem melegít.

mert távol attól, hogy val-

A protestantismus, a mint egy következő cikk-

lásúak ügye iránti érdé eltség indította volna György

ben ki fogjuk fejteni, első

Endre urat írásra,

correctivuma

cikke egész

tartalmából inkább

az rí ki, hogy ő a vallással mint

ilyennel

cseppet

lenni,

s

sorban e bajnak akart

ezért

meg

nem

elégedvén

az egyházi cselekvóuyek teljesítésével, mindenek felett

sem törődik, a kérdés vallási oldalát nem is ismeri;

hitet,

nem is keresi, hol és melyik részen van az igazság,

ujabb időben tapasztaltatott,

hanem egyszerűen csak azt mondja: hagyjátok abba a

positiv fenállás után a hitbeli jelzett közöny a pro-

benső meggyőződést

sürgete't.

Miután pedig

hogy negyedfólszázados

veszekedést, és ne bolondoskodjatok avval a ti homo-

testáns egyházban is kifejlett, kérdésbe tétetett: vájjon

ousion és homoiousion féle vitátokkal, melyet mi okosabb

vallásunkat középkori alakjában megtartván, sülyedni

emberek ügy is nevetünk; mert hiszen: „a nagy prot.

engedjük-e oda, hova a keresztyénség keletkezésekor

közönség -— liberál vagy orthodox — nem sokat törő-

a görög-római vallás jutott, hogy t. i. a paganusok

dik Krisztus isten vagy isteni voltával,

=

ragaszkodik

falusi tudatlanok

sajátjává legyen úgy, hogy a

az egyházhoz szokásból, ragaszkodik, mert a hit szük-

felett az augurok egymás szemébe nevetnek, vagy pedig

ségét érzi, és ragaszkodik, büszkén azon szolgálatokra,

a reformatio elvéhez híven azon legyünk, hogy vallási

melyeket tett egyháza a fölvilágosodás és a hazafiság

életünk eszményi természetéhez képest fejlődve, az ér-

ügyének."

telmi haladással

Tehát György Endre úr szerint vallásunk

csak

olyan formai valami, melyet szokásból követ, s melyre
nemzeti szempontból büszke a nagy protestáns közönség, de mint

magában véve értéktelen dologgal kár

bíbelődni, kár azt szóvá is tenni, hogy

tartalmának

ilyennek, vagy amolyannak kellene lennie.
Ily nézet mellett,

örök voltát,

éppen

meg-megujuló

eredetét,

metamorphosisa

által bizonyítsa be?
Egyházaink egy nagy része az alternatíva utolsó
felét fogadta el, mig a másik

rósz az ősök

iránti

kegyeletből nem meri bontogatni a régi határt, melyet
elei csináltak

míg egyfelől vallási reform

lépést tartson s mennyei

melyet György

s ennek folytán fejlett ki az a vita,
Endre ú r

a

pestiek ós debreceniek

soha létre nem jöhetett volna, s következéskópen azon

közt folyó szomorú viszálynak nevez. Ha, amint percig

institutió sem szüleinlik meg soha, „meiy által apáink

sem kételkedem, néhány fanatikust kivéve, Debrecenben

bölcsesége a kálvinista parasztot az önkormányzat esz-

csak úgy mint nálunk igen jól tudják, hogy a pro-

meköri magaslatára emelte% (tudtunkkal a luth. egy-

testáns egyházban nem létezik emberi auctoritás, mely

ház is ugyan ezt tette) másfelől az egyház mint üres,

a lelkiismereteket örök időkre egy és ugyanazon tan-

tartalom nélküli iustitutió, Roland ama hires paripá-

alakhoz bilincselje, tudni fogják azt is, hogy az egy-

jához válik hasonlóvá,

házkerület közös administratiója — mert egyéb jog-

melynek

semmi más hibája

nem volt, mint az, hogy nem élt.

felruházva nincsen — cseppet sem

fog

érez-

alteráltatni az által, hogy ha, a mint eddig volt, ezen-

e kérdésekkel tüzetesen foglalkozunk, úgy

túl is, ugyanazon örök igazságokat pl. a buji egy-

Mi, kik
zük, és

hatósággal

a

hit

tudjuk,

hogy éppen

testatió

szülte

szükségét

magunk

is

az afféle nézet ellen való pro-

a XY1. században

a

vallási refor-

házban más alakban hirdetik, mint Dombrádon, ós a
felső-szabolcsi esperes ma a feltámadott Krisztust pré-

matiót, midőn az uralkodó egyházban a „fabula de

dikálj a, a nélkül, hogy Isten dicsőségére válónak tar-

Christoról" beszéltek, s mégis azt vélték, hogy a tö-

taná, ha kezei művének,

megek fékezésére ós a társas rend föntartására szol-

törvényei valaha megbomlottak volna.

gálatát az egyház tovább is megteendi.

a nagy mindensógnek örök

Mihelyt erre nézve egyszer tisztában leszünk, az

A történelem tanúsága szerint minden positiv val-

érintett kérdések feszegetése azonnal megszűnik szo-

lásnak az a végzetes oldala, hogy külső intézmény nélkül

morú viszályt képezni, s inkább arra szolgáland, hogy

nem létezhetvén, idők folytával az intézmény mecha-

az egyház kebelében a szellemi életet innen is, túl-

nismusa előtérbe lép, s közönyössé teszi az embereket

nan is fokozza, s a meggyőződéseket szilárdítsa.

a szellemi tartalom iránt, a melyért fönáll; az emberek

DK. BALLAGI
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ISKOLAÜGY.
A sárospataki jogakadémia és a sajtó. *)
A sárospataki jog- és államtudományi kar Miskolcra
való áthelyezésének eszméjét a közérdeklődés nem engedi elaludni. Az ügy országos ügygyé vált, beszéd tárgyát
képezi a müveit protestáns körökben és a sajtó terén.
Mindez a mellett bizonyit — s ezt azoknak, akik az ügyet
szőnyegre hozták, jóhirnevük érdekében constatálniok
kell, — hogy az eszme életrevaló s nem egy-két nyugtalan, bőrében nem férő ember elmebeli torzszülötte.
Hiába figyelmeztetik a megindított mozgalom ellenségei a közönséget, hogy a kérdés szellőztetésével elkéstünk, hogy ma már idejét multa az áthelyezés sürgetése: a közvélemény másként gondolkozik s kétkedve
fogadja a különben is gyanús helyről jövő figyelmeztetést.
Az állítólag „elkésett" ügyre nézve egész kis irodalom támadt; a pro és contra irt cikkeknek egész sora
látott már napvilágot. A mi célunk ezúttal a legújabb
felszólalások kiválóbbjaival megismertetni az olvasót s
reflectálni a vitában ujabban fölmerült egy-két aggodalomra. Teszszük ezt a szerkesztő megbizásából és a célból,
hogy e lap, mely annyi, egyházunkx*a nézve üdvös mozgalomnak volt már eddig is részint megindítója, részint
organuma, mintegy okmánytár gyanánt használtathassék
azon esetben, ha netalán az eszme gyakorlati keresztülvitelére kerülne egyszer a sor.
A hírlapok közül természetesen a „Miskolc" kiseri
legélénkebb figyelemmel a Miskolc városát és környékét
legközvetlenebbül érdeklő mozgalmat. Két hosszabb cikk
jelent meg közelébb is a „Miskolc"-ban; az egyik az
áthelyezés mellett, a másik ellene.
Az áthelyezés mellett C s o r d á s D á n i e l úr ír,
lelkesen, a tiszta meggyőződés elfogulatlan és higgadt
hangján. Legfigyelemre méltóbbak e cikkben is a gyakorlati észrevételek. Általában óhajtandó, hogy — mint
e lapokban már egyszer ki lőn fejezve — a kérdést a
közönség mint tisztán gyakorlati kérdést tekintené s mint
ilyenhez szólanának ahoz annyival is inkább, mert annak
elvi oldala eléggé meg lőn már eddig vitatva.
„Vannak — irja a többi közt Csordás ur, —• kik
azon is aggódnak, hogy a főiskola ama 60,000 frtja,
melyet a mult évben iskola építésére fordított, kárba
vész. Dehogy vész ! A ki a sárospataki főiskolát csak
némileg is ismeri, tudja azt, hogy a főiskola a közelebbi
időkben már csak igen kevés ifjút részesíthetett azon kedvezményben, hogy azoknak lakást adjon. Mennyi szegény
tanuló van pedig Patakon ! ? Mily nagy jótétemény lenne
^Fölösleges aggodaltnak* cim alatt megindított cikksorozatomat egy időre jónak látom félbeszakítani. Miskolc hozandó áldozataitól függvén az egész ügy sikere, addig, míg ezen áldozatok iránt
tisztában nem leszünk, a ^fölösleges aggodalmakat® még ha sikerülne
js eloszlatnunk, ebbeli munkánknak úgysem lenne gyakorlati eredménye.
13. G.

hát ezekre, ugy erkölcsi és egészségi, mint financialis
szempontból, ha benlakást nyerhetnének !"
E sorok irója nem barátja ugyan elvileg az internatusnak; de azért mégis kénytelen igazat adni Csordás
úrnak, hogy Patakon a helyi viszonyoknál fogva szükség
van a benlakásra. Emlékszem rá, hogy valamelyik közelebbi osztrák egyetemes tanitógyülésen szóba jött a
benlakás kérdése is, s a többség ellene nyilatkozott annak ;
de másrészről ugyanakkor hangsúlyozták többen, hogy e
kérdés elvi és gyakorlati oldala élesen elkülönítendő egymástól s hogy lehetnek helyi viszonyok, amelyek a különben paedagogiai szempontból nem helyeselhető internátus behozatalát parancsolólag követelik.
A pataki főiskola, épen mint a nagyobbrészt kis
községekben elhelyezett svájci kantonális tanitóképezdék,
utalva vannak mintegy arra, hogy növendékeiknek lakást
adjanak magában az iskola épületében; mert habár a pataki tanulók lakásai nem oly borzasztó kinézésüek is, amint
azt némelyek szeretnék a világgal elhitetni, de másrészről
az is bizonyos, hogy Patak sokkal kisebb város, semhogy
képes lenne minden tekintetben megfelelni az igényeknek
a tanulók lakásaira nézve.
A „Miskolciban, mint emiitők, egy másik cikk is
jelent meg közelébb T ó t h D á n i e l úrtól, az áthelyezés
ellen. Tóth úr azonban minden jóakarata és ékesszólása
dacára is csak gyönge kontrása a „Pesti Napló" márc.
24 ki esti lapjában primázó K.-nak.
K. úr emiitett cikke nagyon figyelemre méltó. K.
úr mindenekelőtt bizonyos kérdésekre nézve szeretne
tisztába jönni, melyeknek helyes megoldásától függ szerinte a tervnek sikere. E kérdésekre tüzetesen megfelelni
ezúttal a hely szűke miatt nem fogunk ; de amennyiben
rövid feleletekkel megelégszik K. úr és a közönség, szívesen adunk ama kérdésekre nézve fölvilágosítást már
csak azért is, nehogy azt találja valaki hinni, mintha
ezek a kérdések Sphinx-szerü talányok volnának.
„Valyon olyan összefüggő, egységes egészet képez-e
a protestánsok eme főiskolája, a minőnek a debrecenit
s a pápait tekintjük, s ha igen : mindennek dacára részekre darabolható-e és egymástól távol vidékre elviliető-e ?"
Ez az első kérdés, melyre röviden azt feleljük, hogy
igenis a pataki főiskola egységes egész, de azért annak
egyes részei Patakról mégis elvihetők, mert hát valamely
iskola egysége tudtunkkal nem abban áll, hogy egy fedél
alatt legyen annak az iskolának minden darabja, hanem
hogy s z e r v e s ö s s z e f ü g g é s b e n á l l j o n e g y mással s közös k o r m á n y z a t s felügyeletb e n r é s z e s ü l j ö n . Aki ellenkezőleg fogná fel az egység
eszméjét, annak ajánljuk, hogy tiltakozzék az ellen is,
hogy Patakon a gymnasium és az akadémia külön épületben vannak tényleg elhelyezve, vagy — mint politikus
— tiltakozzék a kormány egységének olyatén megzavarása ellen, hogy mig Tisza Kálmán ministerelnök a budai, a kereskedelmi minister a pesti oldalon intézik az
ország ügyeit.

A második kérdés, hogy „a szétválasztás által nem
fosztatnék-e meg egyik vagy másik rész oly szellemi
vagy anyagi elsőbbségektől, melyeknek a létezése nélkül
a kedvezőbb helyzet nem valósitható ?k<
Hogy az a n y a g i előnyök és az áthelyezés közt
miféle oki összefüggés van, ezt — megvallom — nem értem,
— erre tehát nem is felelhetek.
Ami azonban a s z e l l e m i előnyöket illeti, ezekre
nézve vannak némi sejtelmeim. Ugy-e bár ilyen szellemi
előnyök : a philosophiai tanári karnak közreműködése a jogés államt. karban ; azután meg a jogtanári karnak részvétele
az iskola ügyeinek vezetésében ; a különböző szakokat hallgató fiatalságnak egymással való érintkezése ? stb. stb.
Igaz, hogy ezek csakugyan előnyök, részint a jogés államtudományi szakra nézve, részint ezen szak által
nyújtva a többi szakokra nézve ; de végre is nem olyanok, hogy szükség esetén pótolhatók ne lennének.
A philosophiai tanári kar mostani négy tagja kitűnő professor ugyan, de hát a gondolat nem olyan,
melybe valamikép bele ne lehetne törődni, hogy t. i. esetleg a jogászok talán kevésbé kitűnő bölcsészeti előadásokat fognának ezután hallgatni. A jogi tanári kar jelenléte,
közreműködése bármily becses is az iskolára nézve : a
szakok oly annyira el vannak az uj szervezeti szabályok
által egymástól különítve, oly annyira — hogy ugy szóljak — maguknak élnek (s ha rajtam állna, még önállóbbakká tenném az egyes szakokat), hogy az elválás aligha
csökkentené meg abban a szakban az életerőt, amelynek
életereje addig is volt. Végre ami a különböző szakokat
hallgató fiatalságnak egymással való érintkezését illeti :
ez amennyi előnnyel, annyi hátránnyal is jár. Engedje
tehát el nekünk K. úr a hátrányok elsorolását s mi viszontszolgálat fejében szívesen feloldjuk őt az előnyök előadása alól. Nem oldjuk azonban fel a feleletadás alól
azon kérdésünkre, valyon az együttmaradás említett
előnyei általában felérnek-e azon előnyökkel, melyek
iskolánkra, a superintendentiára s a közművelődés ügyére
háramolnak a szétválasztás folytán ? Erre a kérdésre
meg mi volnánk bátrak kérni a feleletet.
Végre a harmadik kérdés, hogy t. i. „a célba vett
átköltözés folytán a fokozatos előhaladás biztos volta
egyenlően megnyugtathatja-e az iskola-fentartó közegeket, meg-e a szüléket, meg-e a közvéleményt ?" — e kérdés — mondom — olyan természetű, melyre felelni nagyon hálátlan dolog. Mert ha igennel válaszolok, ezren
fogják egyszerre csóválni a fejőket, s ha nem-et mondok, szintén legalább is ugyanannyian fogják nemtetszésüket nyilvánítani. A valószínűség mindenesetre
amellett szól, hogy sem Pataknak sem Miskolcnak nem
fog kárára válni az áthelyezés; de azért azok az érdemes iskola-fentartó közegek és szülék, akik az áthelyezést ellenzik, a világért sem kötelesek olyat hinni, ami
csak valószínű s ami a véges emberi elmének bár alapos hozzávetésén, de denique csak hozzávetésén alapul.
Hitén senkinek sem akarunk erőszakot tenni, a közvélemény hitén annyival kevésbé, mert a közvélemény hi-
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tével e tekintetben — amennyire képesek voltunk megfigyelni — a miénk teljesen megegyezik.
Egyébiránt K. úr, ugy látszik, gyakorlati észjárású
ember. Az említett e l v i kérdéseket fölveti anélkül, hogy
érdemesnek tartaná azokra saját nézetét előadni ; de
annál tüzetesebben szól aztán az ügy gyakorlati oldalához. Szívesen elismerjük, hogy rendkívül figyelemreméltó
cikkének azon része, melyben Miskolc városa s az ottani
ref. egyház anyagi viszonyainak siralmas voltát adja elő
a célból, hogy bebizonyítsa Miskolcnak képtelenségét a
jogakadémia befogadására.
Nos, ha a dolog ugy áll, amint azt K. úr előadja,
kinek szavaiban nincs okunk kételkedni : akkor bizony
M i s k o l c r é s z é r ő l n a g y e r ő f e s z í t é s r e és
l e l k e s e d é s r e v a n s z ü k s é g , hogy a megpendített
eszme megvalósuljon. Mert, ne áltassuk magunkat, hiábavaló itt a legékesebb tollal irt cik is, hiábavaló a sajtó minden agitálása ; ha Miskolc meg nem hozza a szükséges áldozatokat, kárba veszett a journalistika minden buzgalma.
Azaz hogy talán mégsem veszett egészen kárba.
Ha ezúttal elejtetnék is az eszme ; azért az e tárgyban
történt hírlapi felszólalások, anyagul fognak szolgálni a
gondolkozásra. A leányzó nem hal meg, a leányzó csak
aludni fog.
Ebben áll a haszna a mi eddigi vitánknak. S ha
valaki azt találná ez ellenében felhozni, hogy ez a haszon
nem ér fel a kárral, melyet vitánkkal a sárospataki három százados alma mater jóhirnevének okoztunk; ha valaki apa- vagy jobban mondva anyagyilkossággal vádolna
bennünket azért, mert a mi mindenek felett drága és szeretett iskolánk érdekében és semmi egyéb mellékindoktól nem vezéreltetve, egy szerintünk üdvös eszmének
mertünk kifejezést adni : ezen bornirtságokat vagy roszakaratu rágalmakat — tessék annak qualifikálni, aminek tetszik —• azon öntudattal utasitanók vissza, amely
adatott n e k ü n k , kik a mi jó anyánk iránt mindig hiven,
becsületesen, lelkiismeretesen teljesítettük és teljesítjük
kötelességeinket, s kik ha talán hibát követtünk is el
ellene, öntudatosan soha sem hibáztunk.
Még egyet. A „Pesti Napló" márc. 17-diki számában szintén jelent meg egy cikk a pataki jogakadémia
tárgyában, V. F. aláírással.
Megvallom, soha nagyobb zavarban nem voltam,
mint e cikk olvasása alatt. Nem tudtam s még máig sem
tudom elhatározni, valyon e cikket az áthelyezés barátja
vagy ellensége irta-e ? Ha az áthelyezés barátja irta,
akkor elmondhatjuk, hogy az Isten védelmezzen meg
bennünket barátainktól, ellenségeinktől majd csak megvédjük magunkat.
De ha az emiitett kérdést nem tudtam is magamnak megfejteni, arról alaposan meggyőződtem s meggyőződhettek mások is, hogy cikkiró iskolánknak minden
esetre ellensége.
Nos, hiszen mi senkitől sem kivánliatjuk, hogy szeressenek olyan valamit, amit nem is ismernek ; de azt
igenis minden tisztességes embertől megvárhatjuk, hogy

azt az ismeretlent ok nélkül ne gyalázzák. Az emiitett
cikkiró nem ismeri, nem ismerheti a pataki iskolát, mert
különben nem támadná meg oly hibákért, amik ha valamikor talán léteztek is, de immár sokkal inkább orvosolvák, semhogy oly élénk színekkel lehetne azokat a
könnyen hivő közönség előtt szellőztetni. S e közben nem
gondolja meg cikkiró, hogy támadásával durván, ártatlanul megsért ezreket, kiket hála és kegyelet köt ehez
az iskolához; megsért minket, kik közreműködünk az
iskola fölvirágoztatásában ; s véghetlen sokat árt magának az ügynek, amelynek képviselőjéül tolja fel magát.
Egyébiránt a pataki főiskola nem szorult az én védelmemre.
D R . BALLAGI

A gymnasiumi vallástanítás

GÉZA.

és módszertana.

(Folytatás.)

III. Módszer.
Miként már feljebb is az I-ső és II-dik osztályok módszerénél jeleztük, hogy a vallás inkább élet,
még pedig a sziv kegyes és mély érzelmeiben s ezek
közvetlen eredményei-, a nemes cselekedetekben nyilvánuló élet lévén, jóllehet ez osztály nevendékei értelmileg
már fejlettebbek s igy érettebb fölfogással, sőt némi Ítélettel is birnak, mihez képest az előadó tanár ehez is
szólhat: mind azon által még e korban is a sziv túlnyomóbb lévén, ovakodni fog a vallás igazságai és a tankönyv tételei bebizonyításánál, akár a különböző s a
gyermeki felfogás és ítélet előtt keveset bizonyító hitcikkekre és nézetekre, de sőt még a szent írási helyekre is
mint puszta argumentumokra szerfelett hivatkozni, hanem
megfordítva a sz. irási helyekből a vallás tantételeit, a hit
és erkölcs igazságait fogja leszármaztatni. A tankönyv tantételeinek szószerinti szigorú emiékeltetését és felmondását
ne követelje a vallástanitó nevendékeitől, hanem inkább
beható s a szivekben visszhangzó ész- és természetszerű
világos magyarázat által, az ész és sziv redőibe egyiránt
igyekezzék azokat beplántálni, hogy ők azokat átérezve,
felfogásuk, előadási képességük szerint saját szavaikkal
szabadon is előadhassák. Ha valahol, bizonyára a vallás
tanításánál igaz az, hogy a betű megöl, a lélek az, mely
elevenít.
Épen azért, mert a vallás lélek és nem tan, lélek
és nem alak, szellem és nem betű : törekedjék a tanár
nevendékeivel odahatni, hogy a vallást ők is igy fogván
fel, e meggyőződést az életbe is kivigyék magokkal,
mely rájuk és a társadalomra nézve minden esetre gyümölcsözőbb leend, mint az addigi eljárás, mely a tantételek szószerénti emlékeltetése mellett, a nélkül, hogy
az észt kielégítette volna, a szivet egész hidegen hagyta.
Mihez képest a magyarázatnál legépületesebben úgy fog
eljárhatni, ha a sz. iráson kivül, a sziv kiaknázhatlan
kincsbányáját, mint az erény és bűn forrását, az é s z t ,
mint mindennek végokát kereső, de mindig hidegen szá-
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mitó, s végre is a hit karjaiba kapaszkodni kényszerülő
szellemerőt, majd a t e r m é s z e t e t , mint az ismeret,
okulás, vizsgálódás nagyszerű nyilt könyvét s az Isten
mindenhatósága- és gondviselésének szemmel látható kinyomatját, csodáját, s mindenek felett magát az e mb e r i é l e t e t , mint a vallás tulajdonképeni gyakorlati terét, melyen magát érvényesítenie kellend, választja
magyarázatának nemcsak kiinduló pontjául, hanem olyan
alapul, melyen folyvást mozogjon, minthogy ezekből mentheti leghangosabb bizonyítékait, érveit, megragadó hasonlatait, képeit és példázatait.
A sz. irás szebb és tartalmasabb helyeit, sőt a hol
szükséges, rövidebb szakaszokat s ezek közt különösen a
hegyi beszédet, mint Jézus isteni tana befejezett morálisának összegét, idevágó alkalmas egyházi énekek emlékelése mellett, könyvnélkülözteti, a nélkül, hogy ezeknél
is a sz. irás ódon nyelvezete miatt a hallérzék aesthetikai mivelése tekintetéből szerfelett a betűhöz ragaszkodnék. FŐ dolog a jelzett helyeknek nem annyira számok
szerinti idézése s a szövegnek betű szerinti tudása és
elmondása, mint az azokban foglalt erkölcsi igazságok
benső átérzése s értése.
Az egyház váltanai magyarázatánál, midőn a különböző hitfelekezetek elterő hitnézeteit és cikkeit idézi
és előadja, tartózkodjék azok felett egyéni nézeteit praegnans szavakban kifejezni, hanem a keresztyénség egyetemes elvéből — a szeretetből — kiindulva, ezeknél inkább
az emberi értelem gyarlóságát jelezze, mely csak tévedve
és okulva közelíti meg az igazságot, s távol attól, hogy
saját egyházi hitbeli nézeteit tartaná a hit dolgában
csalhatatlan zsinórmérték gyanánt, s ennek kifejezést
tanítványai előtt is adna, mi által könnyen a felekezetesség szűkkeblűségét s a türelmetlenség szellemét olthatná
növendékei szivébe, igyekezzék őket egyszerűen keresztyénekké nevelni, kiknek ugyanazon egy mennyei atyjok és üdvezitőjök levén, szükséges, hogy abban a mi
legfőbb, az igazság lelkében egyek legyenek, s értsék
meg egymást a szeretet által. Igy kezelve az algymnasiumi
vallástanitást, támogatva a házi józan nevelés által, okvetlenül megtermi az élet számára nevendékeinkben azt
a mi legfőbb, az erkölcsi életet, s ebben az egyháziasságot is. Tankönyvül ajánltatik a német ajkúak számára
Dr. Palmer „Lehrbuch der Religion". Magyar ajkúak
számára: Dr. Ziegenbein vallástana, Dr. Székács Józseftől magyarra fordítva, vagy Csiskó János „Ker. vallástana. "
V-ik

Osztály.

I. Cél.
Az izraeliták, mint az egy Istent hivőség képviselői
vallásos, társadalmi és politikai életének világos ismerete,
s amannak a keresztyénység felvételére való előkészítése.
Minthogy a vallástanítás az V-ik és Vl-ik osztályokban, a miként szükséges is, rendesen egy kézben van,
a tantárgy a két osztály között következőképen leend
felosztva.

V-ik osztály, első iskolai félév hetenkint 2 óra
A regi héberek története, Palásztina földrajzi ismertetése Rappand (1869) F. földabrosza segítségével. Ide
vágnak Áb rahám története, Izsák, Jákob, egyptomi szolgaság, a pusztában való vándorlás, sátorok, áldozat, s az
ígéret földébe való bevonulás, a bírák és királyok ideje,
papok é3 látnokok, az ország felosztása, assyriai és babiloni
fogság, Esdrás Nehemiis alatti visszatérés, Jeruzsálemnek
újra felépítése, a polgári és vallásos intézmények helyre
állítása, syriaí uralom a perzsák fennhatósága alatt.
Második iskolai

félév.

A legfontosabb ó szövetségi iratok keletkezésének
története s tartalmaiknak ismerete. Az előadandó tananyag
felosztása lehetne : dogmatikus történelmi felosztása, fogalma
a sz. írásnak, bibliai őstextus, a legnevezetesb forditások,
részek- és versekre való felosztása, Pentateuchus, Józsua,
Birák, Sámuel és királyok könyvei, Jób, Zsoltárok, példabeszédek könyve, Salamon prédikátor. A látnokok
általánosságban, Esaias, Jeremiás, Ezékiel, Dán el, Jeremiás siralmai. Néhány szebb és tartalmasabb zsoltár
emlékelése s a kitűnőbb látnokok könyvei tartalmasabb

Könyvismertetés.
A nazarenismus kiadta confessióját.
Többször volt emlékezet ezen uj sectáról a „Prot.
Egyh. és Iskolai Lap"-ban, sőt tudomásom szerint majd
minden hazai napilap is foglalkozott ezen felekezettel;
de mindig egyoldaiulag Ítélve róla, mondhatni az író
subjectiv felfogása szerint. Most azonban igen lekötelezett
bennünket 5 h.-m.-vásárhelyi lakos, kiadva „a magyar
korona területén lévő hitközségek és elöljárói nevében"
a magyar kir. vallás és közoktatási ministerhez intézve
„AKrisz tusban hivő g y ü l e k ezetek Vallásé s E g y h á z s z e r t a r t á s i s z a b á l y a i " cim alatt
a nazarenizmus hitvallástételét. Négy levélből álló kis
8-adrét ez, hozzá mellékelve a vallás- és közoktatási
minister 31481. sz. 1875. rendeletére harmadfél levélen
„A K r i s z t u s b a n h i v ő h i t k ö z s é g e k s z e r v e zeti s z a b á l y z a t a az e v a n g y e l i u m s z e r i n t . "
Aláírva ez utóbbinak 10 nazarenus, mint az összes hitközségek megbízottai.
Egy nazarénus családnak különös kegyéből voltam
szerencsés ezen munkához juthatni, melylyel proselytákat
szerezni fő céljuk, bár e vidéken, ugy látszik, ez ideig
eredménytelenül. — A családfő, kitől e kis munkácskát
kaptam, azon nagy hangzatos szóval ajánlá ezt: itt

szakaszainak felolvasása és magyarázata. Tankönyv Zsar
nay „Zsidók története".
Vl-ik osztály, tantárgy az első félévben.
Az uj szövetségi könyvek eredetének története s főtartalmának ismerete. A régi héberek antiquitásainak alaprajza.
A legfontosabb események, melyek ide vágnak akövetkezők: Az uj szövetségnek ős nyelvezete, forditások,
az egyes könyvek egy egészszé gyűjtése, az uj szövetségi
könyvek felosztása, Máté, Márk, Lukács, János, az evangéliumok egymáshozi viszonya, apostolok cselekedete,
Pál apostol élete, levelei, közönséges levelek. Péter élete,
levelei, János 3 levele, Júdás levele, János jelenései,
Jézus élete. Az antiquitásokból körülbelül a következők.
1. A h é b e r e k h á z i , c s a l á d i é l e t e , pásztor
élet, foldmivelés, lakás, városok, ruházat, étkezés, társadalmi erkölcsök, temetkezések.
2. p o l g á r i é l e t , korraányforma, törvénykezés,
büntetések, időfelosztás és számítás, mértékek és sulyok.
3. v a l l á s o s é l e t , szövetség sátora, papság,
áldozat, ünnepek, vallási secták.
4. Művészetek, tudomány.
JESZENSZKI P Á L .
(Vége következik.)

van megírva igen röviden a tökéletes keresztyéni élet.
Ugy hiszem, hasznos szolgálatot teszek, midőn ezen kis
füzet rövid tartalmát a „Prot. lap" t. olvasói előtt felmutatom.
Teszem pedig ezt azon megjegyzéssel, hogy mindenütt saját szavaikat idézem szerzőknek, ide irva szóról
szóra a munka előszavát:
Mi alólirottak, a magyar korona területén létező
Krisztusban hivő hitközségek nevében, méltányosan kívánjuk lelkiisméret és igazi benső meggyőződés szerint
méltóságod elé terjeszteni hitünknek szabályait, melyek
következők :
a) Ó és uj testamentom.
1) Az ó testamentomból vehetjük ki, hogy vagyon
egy örök mindenható Isten , . . ki természetében egy,
de személyében három, u, m. Atya, Fiu és Sz. Lélek
Isten.
2) Az uj testamentom szolgál utmutatásul és vezérlő
mesterül minden megtérőknek az örök üdvösségre.
b) Az Atyáról.
Hiszszük, mint a fentebbiekben nyilatkoztunk.
c) Fiúról.
Hisszük, hogy fogantatott szentlélektől és született
szűz Máriától, test szerint. O, t. i. a fiu, keresztre feszi-

tetni engedvén magát az eltért népért, hogy szenvedése
és véres áldozata által megszerezze minden igazi megtérő híveknek az örök üdvösséget, mely a siron tul a
megtért igaz lelkeket üdíti fel.
d) A Szent léi kröl.
Hisszük, hogy Jézus Krisztus a hozzá megtérőkhöz
elküldi, a mely mindazokban részesülőket a hitben erőssé
és értelmessé tette, igy világ végezetéig lelke által leend
közöttünk e világon.

í) Erkölcsi tanainkról.
Különös erkölcsi tanaink nincsenek. Ami gyermekeinket illeti, mivel iskolánk még nincs, egyéb felekezeti
iskolába járatjuk, vagy a hol létezik közös iskola, azokat
használjuk, a tandijat pedig rendesen fizetjük stb.
k) Házassági szertartás

Azon férfi, m e l y n e k szándéka házassági életre
lépni, akaratát jelenti a Gyülekezet elöljárói közül egyiknek s kéri az ő szivében már irányul vett nő megszóe) Az Isteni tiszteletről.
lítását, hogy az valyon lenne-e ő hozzá hajlandó, s ha
Éneklés, imádság által veszi kezdetét, közben a
ehez még a szülők beleegyezése is megvan, a Gyülekeszentírásból valamely rész felolvastatik, és az egyházi
zetben kihirdettetik, hogy az vizsgálatot tegyen, alkalmaszolgák valamelyike, vagy az arra a Gyülekezet által
tosak-e azon felek a h á z a s s á g i élet fen tartására s békesséfelhívottak közül, kik jó bizonysággal bírnak, megges folytatására, és ha semmi gátolás nem mutatkozik, a
magyarázás vagy tanítás tartatik, közönséges táplálásra
rendelt hatósághoz mennek házasságokat bejelenteni.
a hitben.
Azután a gyülekezet előtt valamely egyházi szolga által
kérdeztetvén, f o g a d á s t t e s z n e k , és kötelezik maf) Egyházi szolgák választása.
gukat minden eskü nélkül az egymáshozi hajlandó hűTitushoz irt levél 1. rész 5—10. versei, 1. Tim.
séges szeretetre élet fogytiglan. Azután a Gyülekezet
'ó. rész szerint történik ; azt bizalmunk által felhívjuk
a imája és Istentől kért áldáskivánatával a házassági
összes
szent szolgálatra egyhangúlag.
szertartás véget ér.
g) Felvétetési szertartás.

Miután egy megtérő bűnbánattal nyilvánította, hogy
ő az ő szive vonzalmát és hitbeli erős meggyőződését
követte minden kényszer nélkül, s midőn eddigi élete és
tettei nyomán a hivek által szorosan megvizsgáltatik, ha
valyon a hitben eléggé tántorithatlannak tanusitotta-e
magát, mert a szilárd hitre fektetjük a fősúlyt, s ha
ekképen találtatik : a Gyülekezet egyező érzést nyilvánít
felette, és azután egy egyházi szolga előtt vallást tesz
előbb elkövetett bűneiről annyira, hogy ami még emberek tudatán kivül elfedezve lett volna is, t. i. öldöklés,
rablás, gyújtogatás, vagy a mi még ehez hasonló, ez a
fenálló törvények ítélete elé bocsájtátik,
hogy ugy
mind Isten, mind emberek előtt megtisztulva és kibékülve
legyen, és a z u t á n m e g k e r e s z t e l t e t i k , az Atyának, a Fiúnak és a Sz. léleknek nevében a z ő b ű n e inek bocsánatj r
ci Krisztus által hátra hagyott
példa szerint, és azután buzgó imádság által áldás kéretik Istentől, és az egyházi szolgának keze, azoknak fejekre vettetése által veszik a sz. léleknek ajándékát.
Azután részesül az uri sz. vacsorában a gyülekezetnek
már előbb is egyesült tagjaival egyben, s mindannyiszor
hirdetjük Lukács evang. 22. rész 14—20. verséig.

1) Hadkötelezettségről.
Készséggel hódolunk Felséges királyunknak és országos szentesitett törvényeinknek teljesítésére, mind adómind hadkötelezettség és egyéb nemű teendőkre, kivéve
egy, a mi az ember-öldöklést illeti, ezt nekünk tenni
nem lehet, mert az előttünk irott uj szövetségben áll,
hogy szeressétek ellenségeiteket, és jót tegyetek azokkal,
kik titeket háborgatnak. Azért a fegyvert elfogadjuk
tisztításra, de gyakorlatra nem, mert mikor annak használata fordulna elő, fejedelmünk csalatkozna meg bennünk. Különben mint b e t e g á p o l ó k hív szolgálatot
tehetnénk.
m) Egyházi fenyítékeink.
Ha a fentebbiekhez, az igazság szerint egy Krisztust követő tag, ki magát fogadalommal kötelezte, helyet ád az ő szivét megkörnyékeztető rosz indulatoknak , megintetik az írások szerint Máté evangelikus
18, 15 — 17. vers, igy ezek után kitiltatik a Gyülekezetből személy válogatás nélkül, még ha választott szolga
lett volna is. Ha megjavult, az intésre ismét tag lehet, ha
t. i. halálos bünt nem követett. I. Korint 5. rész 9 — 11. v.
6, 10—11. vers.

li) Kis korú gyermekeink meg nem kereszteléséről.
A g) alatt elősoroltakbóJ kis kora gyermekeink
mit sem hihetnek, de még azt sem tudhatják, hogy
lesznek-e hittanaink hivei, különben ők még szentek,
mert a bűnt nem ismerik, sőt olyanoké az Istennek országa. Szülötteinket anyakönyv-vezetés végett a hatóságnál pontosan beíratjuk

n) Temetkezésről.
Megszűnvén a test a lélek lakóhelye lenni, irányában a legnagyobb egyszerűség tanusittatik. Egyszerű koporsóba tétetik a test, a törvényes idő elteltével kivitetik
a legnagyobb csenddel a temetőbe, hol a már készen álló
sirba tétetik és eltemettetik a test.

o) Feltámadásról.
Hisszük azt, amit Krisztus urunk mondott és irva
áll Ján ev. 5, 28—29. v. és még 1. Korint 15. rész
51—54. vers. János Jelenésről irt könyv 20. rész 13—
15. vers.
p) Jegyzet.
Ez irály darabossága röviden vázolja hitünk egyszerű módozatát, mely meggyőződésünkben erősen támogatand bennünket és az uj testamentomi Írásokhoz való
ragaszkodásunk. Ennyiben tanusithatjuk magas kormányunk előtt, a mennyiben egyszerűségünknél fogva az
előadottak folytán nyilvánitjuk. A nm. m. kir. vallás- és
közoktatási minister urnák alázatos szolgái Tóth Ferenc,
Kovács János, Csányi Márton, Pap Sándor, Nagy L. János,
h.-m.-vásárhelyi lakosok.
Ez tehát a nazarenismus szerint a tökéletes keresztyéni élet. Leírtam részint szóról szóra, részint bő, de
mindenütt hű kivonatban.
Az eddigiek után van közölve Tanárky Gedeon államtitkár által aláirt 31481. sz. 1875. évi ministeri rendelet,
melyre beadatott
„a Krisztusban hivő Hitközségek
szervezeti szabályzata az evangeliom szerint."
I X fejezet s 25 §-ból áll ez s rövid tartalma következő :
1. fej. 1. §. Belügyeinket s a hithez tartozó dolgokat önállóan, saját hatáskörében intézi a gyülekezet.
Mivel egy községben vagy városban csekély számmal
létezünk, tehát elnök, jegyző vagy presbyterek nincsenek.
— Hitközségünkben vannak elöljárók, de csakis az egész
gyülekezettel határoz.
II. fejezet 2. §. Elöljárók vezetése alatt kezdődnek a tanácskozások s ezek beleegyezésé vél végezhet
a gyülekezet.
III. fejezet 4. §. 1. Előljárok, kik az Isten igéjét
hirdetik a gyülekezetnek és a hit szertartásaihoz a kellő
lelki dolgokat végzik.
2. Kik az anyagi vagyont rendezik, bevételt, kiadást
vezetik (könyvelik), felelősek annak hiv gondviselése
felett.
5. §. A községnek jogában áll a pénzkezelőt
s a mellette levő 2 — 3 gondnokot számadásra hivni.
6. §. Rendes évi pénztári számadás nem történik, mivel lelkiismeretesen meghiszünk egymásnak.
7. §. Vannak szegényeknek segélői.
8. §. Munkaképtelenek vagy betegekre való gondozás.
9. §. A jótéteményt gyarkorolhatják a szegények
gondnokai magok belátása szerint.
10. §. Ilyen szolgálatok léteznek hitközségünkben.
IV. fejezet 11. §. A pénzforrás önkéntes adományból foly.
12. §. Ha a szűkkeblűség valakit fösvénységre kötelezne, akkor figyelmeztetik kötelességére.
13. §. Az adományokat a pénzkezelő veszi át.

V. fejezet 14. §. Ezen szolgálatokra személyválogatás nélkül a többség szava dönt.
15. §. A szolgálatban ha hűséget nem gyakorol,
elmozdittatik, bizalmi felhívás folytán ujabb szolgák választatnak.
VI. fejezet. 16. §. A szolgálatokért fizetés nem
adatik.
17. §. Minden gyülekezetben nincsenek ezen szolgálatok ; hol csekély számmal vannak, ott a nagyobb
gyülekezetek viselnek gondot.
18. §. A vasárnapi adakozás kisebb helyeken is
gyakoroltatik.
VII. fej. 19. §. Évenként egyszer a népesebb gyülekezeteknél nagyobb tanácskozás tartatik.
20. §. Célja ennek az Isten és egymáshoz való
szeretet, hűség, igazságos élet s egyértelműségre serkentés.
21. §. A bajokat, mit egyes gyülekezet nem tud
elvégezni, az összes megvizsgálja s ennek a végzésnek
mind engedelmeskedik.
22. §. A benyújtott hitvallástétel is ily együttes
értekezlet jóváhagyásával állapitatott meg.
VIII. fej. 23. §. Nagyobb gyülekezeteknek már
vannak imaházai, kisebbek magán házaknál jönnek össze.
24. §. Néhol temetővel is birnak.
IX. fejezet 25. §. Felekezeti iskolával még nem
bírunk. Aláírva a fentebbieken kívül, Schmiedt Péter
Budapesten. Sorg Villibáld Temesvár. Szemesi István
Pacsér. Lökös József Makó. Bárányi Antal Makó.
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A b.-somogyi egyházmegye tavaszi közgyűlése.
A b.-somogyi egyházmegye szokott tavaszi nagy
gyűlését folyó márc. hó 21—22—23. napjain Darány
mezővárosában tartotta. Népességéről ítélve, vagy a tárgyalásra kitűzött ügyek lefolyási menetét véve tekintetbe,
ezen gyűlés nemcsak népes, de helyes értelemben vett
nagy gyűlés volt. Nemcsak az egyház vezérei, közpapok
és a gyülekezetek küldöttei, de a kath. hitfelekezet vidéki
kitűnőségei is szép számmal szerencséltették a közgyűlést, melyen közkedvességü segédgondnokunk Csépán
Antal úr, három hosszú napon át, páratlan ügy buzgalommal és béke türésselelnökölt. — S ha szokás volna,
szinte mottót irtunk volna a cím fölé; de megenged a
közönség, ha a régi somogyi poéta „Béka-egérharcának"
kezdő szavait használni nem akartuk. . . . Ama rettentő
lármának pedig, mely a vezérek fegyvereit ropogtatásra
késztette, előidézője természetes, hogy más nem lehetett,
mint a dunántúli egyh. kerületnek 1875-ben hozott, elvsértő, saját magunkat megkisebbitő, s féltékeny kisszerüséggel a többi kerületek, sőt a kebelbeli egyház
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megyék viszonyosságon alapult jogos szabadságát is megkötöző, de a korteskedés meggátlá-ára tett nemes igyekezet mellett is, a c s e m p é s z é s t és a monopoliumot
mégis megengedő — lelkészválasztási törvénye.
Egy „interpellátio" és egy „indítvány" — amaz
Begedi István, emez pedig Barla József lelkész úr által
téve, képezte a közgyűlés egyik elsőréndü, és a rajtunk
kivül esőkre is igen érdekes tárgyát.
Begedi István úr interpellatiója, a hirlapilag is már
vitatott, sőt még most is vita alatt álló, dombógárdonyi
lelkészválasztási ügyben felmerült püspöki eljárásra vonatkozott. Hűség kedvéért ide iktatjuk az interpellátio
szövegét is: „A dombó-gárdonyi egyház lelkészválasztásának ügye egyházkormányzatimk elvi álláspontját igen
közelről érdekelvén : tisztelettel kérdem a nt. és tekint,
elnökséget, hajlandó-é az emiitett ügyre vonatkozó superintendensi levelet, melynek értelmében függesztetett fel
a már meghatározott szabad lelkészválasztási eljárás, úgy
mint az erre alkalmat adott feljelentési levelet, az egyh.megye ezen közgyűlése elé terjeszteni, s tárgyalásra
kitűzni."
Az interpellátio tárgyalása igen érdekes s mondhatnánk parlamentaris volt; de a határozat, -— illetőleg a
kormány és ellenzék szónokai közt létrejött „elvi" megállapodás — hogy „szómmal ne vétsek", — bizony közelebb járt a comicumhoz, mint a hogy a tragicus 17. §.
kemény méltósága engedte volna. Körmendy Sándor
úr feljelentő s püspök úrnak a választást felfüggesztő
levele felolvasása után, Begedi István úr mint interpelláló
kijelenti, hogy: „mert a superintendens csakis f e l t é t e l e s e n járt el, hajlandó volna visszavenni az interpellatiót; és mert az elnökség a 3-dik választás elrendelése
alkalmával nem phariseusok módja szerint magyarázta a
törvényt, köszönetet is szavaz neki; de miután a consistorium eredeti adott szavától s a választás elrendelése
helyett a „miután úgy is kérik"-féle jelenség után a gigei
consistorium alkalmával meghátrált, azon inditványt teszi,
hogy: a consistorium vonja vissza Ítéletét s rendeljen uj
választást." S ez indítványra, és a Barla József úr által
tett azon kérelemre, hogy miután a consistorium határozata a törvény szerint sem volt törvényes, az ügy apelláltassék meg: maga magától ijed meg az egyh.-megye,
s olyféle argumentumok után, miket az egyházi főjegyző
Szűcs Mihály úrtól hallottunk, t. i. hogy a 17. §. nélkül
„az egyház és a protestantismus összedűl", — Körmendy
Sándor és segédgondnok urak ajánlatára az ügy practicuma az apellátából kizáratván, a dombó-gárdonyi lelkészválasztás ügyében tett eljárárás e l v i m e g b i r á l á s
végett a kerületre terjesztetik.
Ez volt az egyik, a második pedig egy oly indítvány, melyet nemcsak mi és a dunántúli kerület, de az
összes egyh -kerületek közönsége is szívből fog köszönteni,
t. i. a Barla József úr által, a jelenleg érvényben lévő s
magával a protestantismus szellemével is ellenkező lelkészválasztási törvények megváltoztatása, kiigazítása vagy
újból átdolgozása érdemében beterjesztett indítvány. Szinte

megdöbbentünk a b.-somogyi — még az 1868-ik törvény megalkotása alkalmával igenis forradalmi szerepet
vitt — egyházmegye eljárásától; míg később — dicséret
érte a jó lelkeknek ! — azon őszinte nyilatkozatok és
beismerések után, miket saját szemeinkkel láttunk és
saját füleinkkel hallottunk : vallást kell tennünk a világ
előtt is arról, miszerint ma már belső-Somogyban nincsen
egyetlen egy ember is (!?), a ki a választási törvénynek
életrevalóságát be ne ismerte volna, s változtatását ne
kívánná.
Igaz, hogy az inditvány csak 2 szavazattal győzőtt,
de a megejtett lelkészválasztásokról tett jelentés alkalmával -— midőn Barla József úr a törvényt saját betűivel
megverendő, azon magyarázatot hozta le a törvényből,
miszerint a megüresült állomások, mert nem halálozások
és lemondások által jöttek, hanem az által, hogy lelkészeik más helyre nyertek meghívást (ezt pedig a törvény
betűje nem mondja) -- Csire és Körmendy urak is belenyugodtak abba, hogy a törvény revideáltatás végett küldessék fel a kerületre.
Tehát a törvény — h a a kerület elfogadja a javaslatot — csakugyan megváltoztatás néz elibe. — Nem
leszünk tehát kitéve továbbra is azon abnormis állapot
szeszélyeinek, mit a csempészet, és monopolium-törvény
uralkodása alatt láttunk és hallottunk ! A testvér kerületektől megvont viszonosságot ismét életbe léptetendi a
kerület; miként idehaza is nem fogja tovább önmagát
megkötözni, és a családi és személyes politika megszüntetésével egy egész nemzedéket bizonyos §§-ok kedvéért az
idők (!) szeszélyeinek odavetni. Tudjuk, a mit a régi
Owénus mond : non cuivis lectori auditorive placebo, lector
et auditor nec mihi quisque piacet; de épen azért ki merjük
mondani nyiltan, hogy az egyház rosz szellemét félni, sőt
uralkodni látni türelmünk immár elfogyott, és szolgálatába
állani nem akarunk.
Volt egy másik inditvány, illetőleg kérelem is, melyet Pesti Lőrinc segédlelkész úr adott be a kerületre
az iránt, hogy a kápláni sorozatot függeszsze fel azokra
nézve, a kik az 1868-diki törvény alatt már választhatók
voltak. Ez előtt két évvel ugyanezt kértük már mi is, a
kerületnek azonban akkor sok dolga volt, s az 1876. évi
ker. kgy. jk. 18. b) pontja szerint már két év óta az
egyh.-megyéken van véleménykérés okáért. A b.-somogyi egyh.-megyének aztán — mint akkor — ma is tetszik, midőn a temetők rémei kísérteties alakjaikban megjelennek, és olyforma petitiókat hallatnak, a minőt hallottunk legközelebb Darányban is. S ilyféle eljárás vagy
elvek mellett megesik azután az is, hogy — mint Somogyban — egy év alatt öt lelkészi állomás jön üresedésbe,
a hova, mert a legelső numerus nem kell, a többi 10—
12 sem mehet, s az öt lelkészválasztás alkalmával segédlelkész még csak szóba sem jön. Ez nem épen hogy
helyén nincs, hanem egy kis l e l k i i s m e r e t l e n s é g
is. A n n a k i d e j é n majd szólani fogunk róla.
De gyűlési tudósítást irunk, nem polémiát. Tehát :
volt még a mondottakon kivül több kerületi leirat, s

azok között egy olyan, mely a kerületi alsóbbrendű hi- j iskolaügyek érdemében teendő szolgálatok fejében őszinte
vatalnokok választását, magán a kerületi gyűlésen, a ke- i örömmel üdvözlünk.
rületen jelenlévők által akarta (a sokszori szavazás kikeÜdvözöljük az egyh.-megyét is szabadelvű intézkerülése szempontjából) eszközöltetni. Egyházmegyénk az
déseiért. Adja Isten, hogy a kerületet is üdvözölhessük
indítványt, mint a kerület jogkörét tálhaladót, elvetette ;
majd mi is, de üdvözölhesse az egész prot. világ a kerümiként a kerületi lelkészi gyámolda felállítását is, mert
let bölcsei által eszközlendő bölcs munkáért. Meglehet,
egyh.-megyénk már egy évtizedet túlhaladott idő előtt
hogy félremagyarázzák Somogy felküldött javaslatát; de
állított gyámoldát.
hinni szeretjük és az egyház érdekeért óhajtjuk is, hogy
I
vesse végét az egyházkerület a törvény által védett moA halotti és templomi énekek reformja ügyében,
nopoliumnak.
melyre vonatkozólag egy javaslatot tett át a dunamelléki
kerület hozzánk is, a kinevezett bizottság véleményes jelentésében elfogadásra örvendetesen ajánlotta ugyan azt, de
Körmendi Sándor úr indítványára, miután a dunamelléki javaslat indokolása egész terjedelmében felolvastatott volna, — azon határozatot hozta a közgyűlés, miszerint véleményt az egyes egyházak véleménye meghallgatása nélkül nem mond, a dunamelléki kerületet pedig
e cél eszközölhetése végett aziránt megkéri, hogy küldene
hozzánk a javaslatból annyi példányt, a hány egyház
van egyházmegyénk, sőt talán épen az egész kerületben.
Tanügyünk állása felől azon jelentést hallottuk a
bizottsági elnök érdekes jelentéséből, hogy az, jóllehet
komolyabb hanyatlást a jelen év alatt sem szenvedett,
mindamellett a mult évinél, legalább egyes vidékeken, bizonyos tekintetekben hanyatlott. A kerületre, a legújabban
kiadott tantervre vonatkozólag memorandumot küld az
egyh. megye.
Az esperesi jelentés felolvasásakor hallottuk azt is,
miszerint gyülekezeteink szellemi és erköcsi élete azon
fokon áll, mely kifogás alá nem eshetik; de hallottunk
olyasmit is néhány egyházról, a mi felett kissé megdöbbenni, sőt épen elszomorodni is lehet. Kálmáncsán, a vasárnapokat a nyári időszak alatt megrontják ; Merenye
számadókönyve egy egész év alatt csak 8 frt 39 kr.
pénztáríőrgalmat mutat; Hatvan pedig csak „ n é v l e g
él." Jó lett volna a nt. esperes úrnak, bővebb magyarázattal is szolgálni az egyh.-megyei közönségnek, mert
nem volna megbocsátható, ha pld. a lelkész, mint a híveknek jó pásztora, csak a legkisebb gyanú alá is esnék s igen könnyen oly reflexiókat hallathatna, a minőt
hallatott a pettendi egyház egyik képviselője, Bodicsi
uram.
A lefolyt egyházi év alatt a 44000-et túlhaladta egyh.megyénkben a lelkek száma, 822 egyén confirmáltatott,
8 áttért, 3 elhagyta az egyházat s 23 vegyes házasság
köttetett. Vallási sérelem — miként mindenütt, — nálunk
is volt az idén is, és a meddig a clérusnak ugy tetszik,
lenni fog bizonyosan ezentúl is.
A csurgói iskola szellemi és anyagi viszonyaira
felügyelő ötös bizottságba Begedi István lelkész és Matolcsi
József kaposvári ügyvéd úr lett megválasztva ; — az egyh.
megyei aljegyzőségre pedig Nagy Ernő szigetvári kir.
közjegyző, a kiket mint az iíjabb nemzedék tehetséges
és ügy buzgó tagjait, az éttáblánál mondott édes szavú
köszöntők után — a nyilvánosság előtt is, az egyház és
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KÜLFÖLDI E G Y H Á Z ÉS ISKOLA.
Gladstone Parainesise.
i.
F. L—s. Ha Aristoteles feltámadna, bizonyosan
nagy öröme telnék benne, hogy a vén Európa immár
rátért arra az elvre, amit ő hajdan az ifjú Görögországban hirdetett, hogy az ember csak az államban lehet
valóban emberré és erényessé, s hogy amint az ember
politikai lény, szintúgy az emberré nevelés a politika
ábécéje.
Amaz államok közt, melyek ma Európában ez elvet
vallják, Angolország a jó példával elöljárók egyike. Anglia az a boldog ország, hol a miniszter a magas politika,
egyik tekintélyes részének a nevelésügyet tartja, s melynek tökélyesbitését nem bizza a tanférfiak sóhajtozására
s az időre, melynek sok helyt meddő folyama a tanítókból
az ideálért való minden lelkesedést kisajtol. Az angol társadalomban is van annyi életerő, hogy amit önmagának
kell tennie, azt nem várja a kormánytól, hanem emberül
megteszi. Albion foldéu az ország nagyjai és nemnagyjai,
a lordok, az alsóházi tagok, a kereskedők, iparosok csak
oly hévvel beszélnek, meetingen irnak, hírlapban az oktatásügyi dolgokról; mint akár a tanitók ; ott az iskolaszék
tagjainak megválasztása oly mozgalommal jár, mint nálunk egy cimeres képviselő választás. Anglia az
a boldog ország, hol az állam-miniszternek jut ideje
iskolát látogatni, a Timesnek jut hasábja az elemi isk.
tanitás hiányait szellőztetni; ott mindenki érzi és tudja
hogy az oktatásügy és iskola az a tüdő, melyen a társadalom a hasznos ismeretek, és polgári erények éltető
anyagát sziv ja be.
A mondottak után nagyon természetesnek találja
mindenki, hogy Grladstone Vilmos, a nagy államférfi, az
ujabb kor legnagyobb politikusainak egyike, múlt (febr.)
hóban meglátogatta az angol közép iskolák egyik legifjabb tesvérét, a jó hírnevű Malborough Colleget.
A magas látogatásra az intézet ünnepi színt öltött,
a tanitók és tanulók vetélkedtek abban, hogy a magas
és tudós vendéget szívesen fogadják. A hetvenhez nagyon
közel álló ősz, az oxfordi egyetem egyik legkitűnőbb
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hellenistája, ki 24 éves korában képviselőnek választatott,
az elragadó szónok, ki egyszersmind vidám kedélyű
emberbarát: a serdülő ifjak intézetében velők melegen
kezet szorítva, hozzájok a bölcs bonatya nyelvén szólva,
oly jelenség, mely megérdemli, hogy képzeletünket pillanatig e képre függeszszük, s pár percig figyelmünkkel
kisérjük azt a beszédet, melyet, ha oda gondoljuk, amint
a nagy férfi maga is mondá, hogy talán ez az utolsó
látogatás és istenhozzád-ja ez intézetben, méltán parainesisnek nevezhetünk. Gladstone magvas beszédéből a következő vonásokat közöljük :
II.
Ha ez a nap érdekes önökre nézve, bizvást mondhatom, hogy nem kevésbé érdekel engemet is. Ha az
ifjúság szivesen tekint azokra, a kik csak most futották
meg pályájukat: arra is számithat, hogy az agg kor sem
felejtette el, hogy egykor ő is szivesen részt vett ily találkozásban. Meglehet, hogy nehezen hiszik el, hogy a
mik jelenleg önök, koromra nézve én is az voltam egykor ; és azt is nehéz elhinniök, hogy a mi én most vagyok, önök is azokká lesznek annak idején. Bár az idő
repül, mi egyesülve vagyunk ; egy azon érdek közös
hangulata járja át egész életünket. Mentül jobban egymásba fonódnak életők részei, annál jobban élvezték
azt, mentül jobban elő birják idézni a jövendőt s mentül
hívebbek maradnak általa ön magukhoz, annál boldogabbak lesznek. Ugy gondolom, hogy az én hajlott koromban fő-főkötelesség önöknek megmutatni, önökkel felfogatni, minő végtelen becsiiek az órák, melyekkel az ifjúság rendelkezik. Erre azonban nem nagy szükségök
van, mert oly szerencsések, hogy egy merős-merőben ifjú s mégis régi emlékekkel dicsekvő iskolában oly rendszer alatt növekednek, mely a férfiasan egyszerű habitusok fenntartására törekszik, és bizik benne, hogy oly korban mint ma, midőn a vagyonosság országszerte oly
hirtelen növekedik, a habitusok emez egyszerűségéhez
való ragaszkodás legnagyobb jelentőségű, már csak annálfogva is, mert majdnem legyőzhetetlen akadályokkal jár.
Mig önök az iskolának tiszteletre méltó férfias és jó hagyományát követik, ugy hiszem, hogy nem csak nem
lesz okuk a miatt pironkodniok, sőt azt, mint férfiasságuk
kiegészitő részét, s mint kötelesség teljesítésének nevezetes
támaszát fogják becsülni. Önök szerencsésebbek, mint
némely más középiskoláink tanulói. Attól tartok, hogy
az ősz Eton is, melyhez engemet oly kedves kötelékek
fűznek, aligha mérközhetik önök intézetével e tekintetben.'
Ma már nem kis nehézséggel és kísértéssel járó dolog,
hogy Eton nagy kollégiumai az ország nagyjainak és
nemeseinek nevelést kereső fiait magukhoz vonzzák ; ám
de ennél még nagyobb s kényesebb kisértés a vagyonosoknak oda tó dúlása, a növendékeknek és nem növendékeknek pénzzel való bő ellátása, mi az iskola szellemét
rontja és alább szállítja.
Az én tanuló koromban egy tanuló társunkot sem
becsültük jobban vagy kevésbé csak azért, mert sok

vagy kevés zseb-pénze volt. A sok pénz nem vált érdemére, ép mint a kevés nem vont le belőle. Attól tartok,
hogy ott sem ugy van mint volt régen, s hogy az a
sok vagyon, melylyel a szülék nem csak elkényeztetik
hanem valósággal ingerlik is gyermekeiket, ólomsulylyal
nehezedik e nagy iskola (Eton) értelmi működésére. Üdvözlöm önöket, hogy bizonyos tekintetben e bajtól is
mentve vannak ; mert mondhatom, hogy bár sok fajta
bálvány-imádásra adhatja magát az emberiség, s bár
sok csalóka kápránd téritheti el, az emberi és a keresztyéni kötelességek útáról: még sincs egy is oly alacsony
bálvány, nincs oly nyomorult kápránd, mint a pénz rabszolgai bálványozása. E mellett még van ez intézetnek
egy sajátszerű előnye: a tanitók összhangzó, áldozatkész
működése/ a mi a sikeres munkának kivánt feltétele.
Angolország közép iskolái nem csupán angolok ;
azok az angol életnek nevezetes alkotó eleme ; az angol
társadalomnak jellemző része, mert azok oly igazán
hozzá tartoznak, mint a nemzeti és a társas élet egész
körének bármely intézménye. Maga az alsó ház, melyről
talán jobban ismerik világ szerte Angliát, mint bármely
más cimen : cseppel sem igazibb s nem kiválóan és saját szerűen nemzetibb, mint Angolország középiskolái.
Az öregeknek lélekemelő látvány ez iskolák számának növekedése s a dicsőségben való gyors emelkedése. Ily intézetben bizonyos vagyok benne, hogy önök
munkája sok reményre jogosit. Még az élet küzdelmében
megedzettekre nézve is van valami mélyen megható abban, ha látja, hogy az érzelem tisztaságát és frisseségét
megőrizték azok, a kik még nem jutottak abba a korba,
midőn az ember igen gyakran szégyenleni tanulja azt,
a mi közvetlen és őszinte.
Es most eszembe jut az az idő, midőn önök e falak közül a nagy világba szélednek, hol a pályák nagy tömegében válogathatnak. Ott van a jog, a katonai pálya,
a természettudományok, a tanítás nemes tiszte; ott van
a sok oldalú ipar és vállalkozás, ott van saját szakmám:
a politika, és ott van az a pálya, melyet kiváló érdekkel
kell megemlítenem, a falusi lelkipásztor (vallás-tanitó)
pályája. E papság itt levő gyermekeire nézve örömmel
győződtem meg, hogyjellemök és tehetségöknél fogva inkább az intézet díszére, mint sem szégyenére válnak. Egy
némelyik, vagy talán többen akadnak önök közül, a kik
politikai pályára adják magukat. Azoknak, nem csupán
észlelésből, hanem saját tapasztalásomból egyet mondhatok;
és ez az, hogy honfitársaik igazságosságára, szívességére
és kíméletére mindig számithatnak.
Bár mely élet-pályát válaszszanak önök barátim ! el
ne felejtkezzenek ifjú koruk nyiltszivüségéről és tiszta
érzelmeiről. Az azokhoz való ragaszkodás nekünk férfiaknak sokkal inkább javunkra válnék, ha nem szégyenlenők
oly nagyon, mint szoktuk rendesen, a mi érzelmeinket.
A világban elkövetett hibáknak, a nyilvános életben fölmerült botlásoknak csekély része esik a túlcsapongó érzelmek rovatába. Egészen más és sokkal veszedelmesebb ellenségre fajzik a világban hemzsegő sok botlás ;

ráfajzik az önzésre, a gyanakodásra, a lelketlen indokokra.
Soha meg ne szégyeljék természetes érzelmeiket, soha
ne tartsák köteleségöknek azoknak széttépését. Sőt párosítsák azokkal, a mit tenniök kell, az okosság leckéit, a
tapasztalás tanításait és soha de soha el ne felejtsék,
hogy ifjak, soha meg ne szűnjenek az ifjúságnak
azt a szellemét megőrizni, mely a világot az öröm
és remény színében látja, ne szűnjenek meg a dolgokat nagylelkűen becslelni, s az igazság, humanitas és
szabadság elveiben hinni.
Es most barátim még csak egy szót. A mit mondó
vagyok, ugy vegyék tőlem, mint olyantól, a ki inkább
visszafelé tekint az életre, mint eléfelé. Remélem s nem
is kétlem, hogy önök közül többen az egyház szolgálatába állnak. Önök a megpróbáltatás és az izgalom korában
fognak élni. Azonban azért kétségbe ne essenek és ne
higyjék, hogy a vallás tanításai, ne higyjék, hogy az
áhitatteljes istentisztelet, ne higyjék, hogy az emberek
szivének és elméjének a porból csúszásból, és e világ
érzéki örömei hajhászásából való fölemelése vonzerejét
merőben elvesztette; sőt vegyék eszökbe, hogy mentől
nagyobb a kisértet, és veszély, annál nagyobb lesz a legyőzött akadályokon való diadal. Nem a csöndes víz
tükre próbálja meg a gályát, hanem a magasan csapkodó
hullámok és a dühöngő szelek, és annál gazdagabb lesz
e pálya embereinek az aratása, minél izzadságosabb munkával jutnak hozzá !
Es most, mielőtt önöktől először s talán talán utoljára elválnám, hadd mondom el szívből jövő isten-hozzád
fejében, hogy önöket életök reggelén ez iskolában az
erélyfejtés és munkásság kötelességre tanítják, s azt
hiszem arra is, hogy testi mulatságaikat és szellemi működéseiket egy és ugyanazon elv szerint végezzék ragaszkodjanak azután is ez elvhez. „Bármit miveljen a te kezed, mondá egy nagy tekintély, tedd azt minden erődből."
Jusson eszökbe, hogy önöknek nem csak szellemök van,
amit úgy meg kelljen tömni a tanulmány nyal, mint a
raktárt portékával: hanem van szellemök, melyet mívelní
és vannak hatalmas roűösztöneik, melyeket kötelességök
teljesithetése végett fejteni kell, mert igy lesznek önök
boldogok isten színe előtt, kinek felelősek, s kinek életöket köszönhetik. —

K Ü L Ö N F É L É K .
* Király Ő Felsége az alsószabolcs-hajdukerületi
e.-megyebeli tetétleni h. h. egyházközségnek temploma
betetőzésére 100 frtot adományozott.
* Lelkészválasztások. A kolozs-kalotai ref. e.-m.-ben
S ó f a l v i M i k l ó s nagypetrii lelkész egeresi, G y u l a i
M i k l ó s récsei lelkész damosi pappá választattak. Márc.
25-én, a h.-bábái ref. egyház papjává S o m o d i J á n o s

mezőcsáti helyettes lelkész választatott meg; a mikeszászi
(nagyszebeni e.-m ) e. község lelkészévé pedig D e m e t e r Z s i g m o n d bikafalvi lelkész.
* Gyászhirek. Szentmártoni Radó Ignácné szül.
Ajkay Cecilia maga s gyermekei Dénes, neje Gömbös
Emma, s gyermekeik Gyula és Elemér, Zoltán, Mcária,
továbbá Gömbös Jánt)sné sz. Radó Karolina, fájdalmas
szivvel jelentik szeretett férjének, atyjuknak, ipának,
nagyatyjuknak, illetőleg testvérének S z e n t m á r t o n i
R a d ó I g n á c n a k f. é. márc. 16-án életének 70-dik
évében hosszas szenvedések után történt gyászos kimultát. A boldogultnak hűlt tetemei 21-én tétettek örök
nyugalomra a magyargencsi sírkertben. Radó Ignác, ős
protestáns család sarja, megőrizte kebelében mind halálig az egyáz iránti meleg érdeklődést, s környezetét is
valódi prot. szellemben nevelte. A 60-as években a dunántúli ev. egyházkerület felügyelője, s a kemenesaljai e.-megy.
gj'ámintézeti bizottság elnöke volt. — Az udvarhelyi ref.
egyházmegye papjainak nestora, K á l l a i István dobófalvi
lelkész 87 éves korában meghalt. 57 évig állott az egyház szolgálatában. — B a r a b á s T a m á s ördöngös-füzesi
ref. lelkész (széki e.-m.), és F o d o r J á n o s , a Tiszaszabályozás volt osztálymérnöke, szabadságharcunk alatt
honvédszázados, s legutóbb az újpesti ref. hitközség algondnoka, elhunytak.
* A „Debrecen"-ben olvassuk: „Révész Bálint superintendens királyi tanácsossá neveztetett ki. Gyanítottuk
már 1875-ben."
* Nagyszeben és Domokos ref. felekezeti iskolái
legközelebb beolvadnak az állami iskolába.
* Az „Ellenőr" nek irják Balassa-Gyarmatról: „E
hó 18-án volt SimkÓ Frigyes b.-gyarmati evang. lelkész
beiktatása. Minden valószínűség arra mutat, hogy ezen
papválasztás forduló pont lesz a város közéletében, amenynyiben egy hazafias szellemű pap, minőnek Simkó Fr.
urat nagy-bodonyi működéséből ismerjük, a köznép nyelvének teljes tiszteletben tartása mellett is, nagy szolgá
latot tehet a magyar nemzetiségnek. A beiktatás ünnepélye, — melyen V a 1 e n t i n y i dengelegi leik. ur tartott
szép alkalmi beszédet, a főesperes V 1 a d á r J á n o s úr
pedig emelkedett szellemű oktatást intézett a beiktatotthoz,
— sokáig emlékezetes marad. Az egyház diszes lakomát
rendezett a megyeház nagy termében, melyen a magas
köröktől kezdve a köznépig minden osztálybeliek részt
vettek és pedig valláskülönbség nélkül." Részünkről is
szívből gratulálunk a derék egyháznak a szerencsés választáshoz.
* A »Miskolc" írja: K é r é s z y
Barnabás,
miskolci, majd pataki tanár, mult vasárnap tartotta beköszönő beszédét az alsóvadászi ref. gyülekezet előtt,
melynek, atyja halála után, lelkészévé választatott. — A
n y í r e g y h á z i ág. h. evang. egyház, értesülvén arról,
hogy a nagy-kállai reáliskola fenmaradása kétes, saját
alapját felajánlja azon esetre, ha a kormány a kállai reáliskolára fordított összeget egy Nyíregyházán felállítandó

felekezet nélküli reál-, vagy főgymnáziumra forditani
hajlandó lenne. Az egyház, a szükséges lépések megtételére, a városi képviselői közgyűlést már föl is kérte.
— A m i s k o l c i ref. filléregylet javára rendezett országos vásár igen jól ütött ki. Eredménye 1000 frton felül
van. Nagy elismerésre méltók ennek rendezői, főként
Szathmáry Király Pálné úrhölgy.
(b. a.) Az erdélyi ref. egyházkerület az egyházmegyék célszerűbb beosztásáról teendő jelentésre hivta
föl az egyes megyéket. Ez üdvös eszmének hasznos célja,
az egyházi közigazgatás jobbá és könnyebbé tétele, ami
csak ugy érhető el, ha egy esperesség nem fekszik 3—4
törvényhatóság területén. Látható ebből, hogy Erdélyben
az intéző körök belátták annak szükségességét, hogy az
egyházmegyék s a politikai kerület határai összeessenek.
E felhivás folytán a dézsi egyházmegye javaslatot terjesztett fel, mely szerint az egyházkerületi közgyűlés által
elhatározandónak véli, hogy az uj politikai felosztás következtében Szolnok-Dobokamegye területére esett egyházközségek,vagyis a dézsi, széki egyházmegyék és a nagysajói káptalan egy esperességfit alkossanak dézsi egyházmegye nevezet alatt Helyesen, mert igy legalább kissé
megapad az erdélyi e -megyék száma, s 19-ről 17-re olvad. A nagysajói káptalan 8 egyházból áll, 2500 lélekkel, ez bizony bizvást megszüntethető ; s a három esperességben együtt is alig megy föl a lélekszám 25000-re. A
jelenlegi dézsi traktusnak Kolozsmegyébe kebelezett községei a jelentés szerint a kolozsvári, a meszesalji szórványos egyházak a szilágysági e.-megyébe osztatnak be.
A széki e.-megye Torda-Aranyosmegyében fekvő ekklézsiái, a torda-aranyosi felállítandó e.-megyéhez kapcsoltatnak. A nagy-sajói káptalan és a széki egyházmegye
Besztereemegyebeli községei, a maros-tordai két uj egyházmegye közelebbikéhez csatoltatnak. A feloszlott széki
egyházmegyét a m e z ő s é g i e.-m. helyettesíti, mely a
széki és görgényi traktusok Kolozsmegyébe esett községeiből alakul. Végre, az uj politikai felosztás következtében a Szatmármegyébe kebelezett négy kővárvidéki
egyház, a leánygyülekezetekkel együtt megmarad a dézsi
megyében. Ez utóbbi vélemény mutatja, hogy csak félrendszabálylyal van dolgunk Epen a legnagyobb anomáliát tartják meg, azzal indokolva eljárásukat, hogy ez
az egyházkerület területi épségben tartása érdekéből történik. Mintha bizony az egyházkerületek örök időre
alakultak volna, épen úgy, mint ahogy mostan állanak.
Ne feledjék ott a Királyhágón túl, hogy az elnemzetleniedés és vallásvesztés ellen, a szórványos egyházak csoportosulása, tömörülése az egyetlen védő-szer. S ha Dézshez láncolják továbbra is azt a 4 egyházat, s nem
csatolják a tőszomszéd nagybányai egyházmegyéhez, minél hamarább elvesznek azok az összes prot. egyetemre
nézve.
* Ultramontán üzelmek Belgiumban. A mit Veuillot
irt egykoriban, hogy t. i. ő, a maga részéről örvend azon,
hogy Huss és prágai Jeromos megégettettek, s csak saj-

nálni tudja, hogy Luther és Kálvin nem kerültek máglyára: a namuri püspök kebelében ugy látszik élénk viszhangra talált. Nevezett püspök úr közege, az Ami de 1'
Ordre cimű hirlap u. i. szemére veti a kath. képviselőknek, hogy nem hirdetik elég erélyesen, hogy az inquisitio
az egyház rendeletéből és akaratából csakugyan létezett, s
ennél fogva egy katholikusnak sincs joga azt kárhoztatni.
Az egyház magaviselete szeplőtlen, s tanai csalhatatlanok,
ennélfogva mincs ok arra, hogy mentegessék az általa behozott inquisitiót Igen, igen, — igy lelkesül az emiitett lap
— az inquisitio egyházi intézmény, az egyház vezette azt,
annak kebeléből váltak ki az inquisitorok, kik felügyeltek a börtönre. Mi nem pirulunk — igy végzi — mindezt megvallani. Oly jog ez, mely az egyház sajátja, s
az gyakorolja vagy fölfüggeszti, a szükséghez képest.—
Csak annyit jegyzünk meg ez önfeledt cikkre, hogy annak sugalmazója bizonyára szükségesnek tartaná az inquisitiót most is gyakorolni; jó szerencse, hogy: — non
possumus!

p^T Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésük a
mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.

NEOROLOG.
Temetésről jövünk ! Egy közjóllétért világolt életfáklya, egy szorgalmas munkás aludt el; a barsi egyházmegye lelkészei sorából kidűlt egy veterán bajnok, egy
derék agg lelkipásztor.
Tiszt Mészáros János úr, a lévai ref. egyháznak
köztiszteletben megvénült lelkipásztora, munkás életének
75-ik, lelkészségének 39 ik évében, évek óta tartó betegsége következtében f. hó 4-én jobb hazába, szebb világba
költözött !
A néhai lelkész úr született 1802-ben, Komárommegyében Ácson, közbirtokos szüléktől. — Elemi iskoláit helyben Ácson végezve, a gymnasiumi tanulmányok
folytatására szülői által Pápára vitetett, hol ugy a gymnasiumi, mint a theologiai tanfolyamot dicséretes szorgalommal megfutván, Étére ment aeademicus rektornak —
Etén töltött évei után r. komáromi káplán lett; innen
jött a barsi egyházmegyébe V.-Ladányba. 1836-ban;
honnan néhány heti s.-lelkészkedése után a lévai gyülekezet közbizalma rendes lelkészül hivta meg.
Léván mint szorgalmas kertész 39 évig ápolta gondos kezeivel az Úr szőllejét s csak 1875-ben, midőn az
aggastyán lelkész roppant sziv- és testi erejét a súlyos
betegség megtörte, saját kívánsága s beleegyezése folytán
egyhaza által nyugdíjba helyeztetett; igy munkateher

nem nyomta ugyan vállait, de kínos fájdalmai súlyosabbá tették életét, s egész haláláig csak „élőhalott"
volt.
A megboldogult hogy mily nagyra becsült s szeretett volt életében, halálánál tanusitá a megszámlálhatatlan minden rendű s rangú sokaság. — A koporsó
felett N a g y J á n o s
barsi esperes úr főpásztori
ihletettséggel mondott beszédében előadá, hogy minden prot. lelkész a csalhatatlanul győző két élű fegyverrel, az Isten igéjével, ha ezt Jézus szellemében villogtatja, kétség kivül csatát nyer. — Bár csillogó érdemjelekkel nem ékesitik is fel az életben, de a jobb hazában
fényleni fog mint magok az égen ragyogó csillagok ! A
templomi szónoklatot Szabó Lajos úr a megboldogult
lelkészutóda végzé. Az alapige Jób 4 : 18. v.-ből kiindulva : íme Isten az ő szolgáinak sem adott változhatlan
erősséget, — könnyű, népszerű előadással, ékes szóval derité
ki, hogy boldogult elődje megköszönhetlen érdemeket
szerzett a lévai egyházban. — A sirnál Molnár Sámuel v.-ládányi lelkész úr mondott keresztyéni érzülettel
áthatott, nem a phrazisok, hanem az érzelem világából
merített, búcsúbeszédet.
Az idvezültnek működési tere egyedül a lévai gyülekezetre terjedt ki, s igy ha működésével nem ébresztett
is közfigyelmet, de ott hol 39 évig terjesztette Isten országát a szeretet által, a lévai egyház értelmes tagjainak
közbecsülését és szeretetét kiérdemelni képes vala

Áldás lengjen hamvai felett! Sirdombja felett őrködjék a megboldogult mélyen megszomorodott gyermekei-, unokái- és tiszttársainak hálás emlékezete !

ADAKOZÁSOK,
Adakozás a budapesti protestáns árvaházra D ub o v s z k y N á n d o r körlelkész úr 10 forint 25 kr.,
melyhez a következő iskolák járultak : Cinkota 1 frt 50
kr. Csik Tarcsa 40 kr. Rákos-Palota 2 forint 59 kr.
Mogyoród 47 kr. Maglód i frt. Péteri 1 frt 29 k r .
Mende 1 írt 50 kr. Rákos-Keresztúr 1 frt 50 kr. P e t z
Gr y u 1 a ev. leik. úr a m.-berényi németajkú ev. cou~
firmándusok részéről 4 frt 11 kr. E n d r e f f i J á n o s
ev. leik. úr a fóthi ev. iskolás gyermekek vizsgája alkalmával gyűlt 1 frt 50 krt. K i s s G á b o r tatai ref.
leik. úr 6 frtot, melyhez adakoztak : A beküldő 48 kr.
Bernát Ferencné 20 kr. Berényi Gáborné 20 kr. Bugyi
Endréné 30 kr. Egy valaki 20 kr. Balogh Lajos 20 kr.
Barna Jánosné 20 kr. Lacházi Ferencné 20 kr. Szabó
Péter 10 kr. Budai 20 kr. özv. Molnár Mihályné 30 kr.
Horváth Júlia 20 kr. özv. Gelenkáné 20 kr. Uj év 1 ső
vasárnapján perselybe gyűlt 2 frt 82 kr. Márosi Erzse
20 kr.

HIRDETESEK

Megrendelési felhívás
„A protestáns egyházi bessédtár"

V-dik (böjti s húsvéti
beszedeket is) tartalmazó kötetére, és a
„Protestáns alkalmi toeszédtár" III. most megjelent kötetére.
Tiszteletteljesen jelentem a lelkész uraknak, hogy szerencsés voltam t . M a r g ó c s y J ó z s e f

lelkész úrtól a fenti müveket (melyek egy kereskedésben sem kaphatók) bizományomba megnyerni;
az előbbi köteteket is s ez utóbbiakat

azon

kedvezménynyel,

hogy

azok

irsai

valamint

tőlem is nem az az előtti

bolti

magas áron, de sokkal jutányosabban lesznek megszerezhetők és pedig
„ A protestáns egyházi beszédíár"

L , I I . , I I I . , IV. kötete

egyenkénti

á r a I f r t s igy ösz-

szesen 4 f r t , a fenti V-dik kötet ára I f r t 5 0 k r .
„ A protestáns

alkalmi

beszédtár"

I . , I I . kötete

egyenként

I frtért

összesen 2 f r t é r t , a

fenti III-dik kötet ára I f r t 5 0 k r .
E kötetek nevezetes egyházi szónokok beszédeit tartalmazzák, nevezetesen : Szókács, Máday, Geduly,

Sárkány,

Györy,

Karkas, Trsztyenszky,

Lukácsfi,

Garzó,

Görömbei,

Horvát ós sok más olyanok, a

kiknek már nevök is kezeskedik beszédeik értékes tartalmáért.
Alberti-Irsa (postahely, Pestmegyében).
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Mohács

Ödön.

KLEIN ALFRÉD kiadó-könyvkereskedése S.-A.-UJHELYT.
E l ő f i z e t é s i
Lukács Ödön nyíregyházi

„EGYHÁZI

fellii-váLs
ref lelkész

MUNKÁIRA."

H a t évi hivataloskodásom alatt körülbelől 3 — 4 kötetre terjedő e r e d e t i egyházi dolgozatom
van készen kéziratban; mivel e munkákat én a szószéken kedvező sikerrel használtam: elhatároztam azok
közül egy kötetet, mutatvány gyanánt, világ elé bocsátani; a figyelem és érdeklődés, melylyel t. tiszttársaim,
ismerőseim e kötet iránt viseltetni fognak, határozand a felett, hogy a többieket mostanában sajtó alá rendezzem-e
vagy s e m ? ! Beszédeimre, tájékozásul, előlegesen is megjegyzem, hogy az olvasó közönség azokban hitet, melegséget s a meggyőződés hangját fogja feltalálni; tartalmukat igyekeztem érdekessé s az alakot a tartalomnak megfelelővé t e n n i ; talán itt-ott szokatlan modorral s eszmékkel fog a t . közönség találkozni e beszédekb e n ; de megvallom, hogy i t t nem kerestem nyomokat, melyekbe hágjak, s lehető félszegségeimet, hiányaimat
a szokatlan ut akadályai fedezzék el. Leend e kötetben néhány ünnepi, alkalmi, közönséges és halotti,
összesen 3 0 — 3 5 beszéd, 16 nyomtatott iven.
Előfizetési ára X frt 80 kr., mely összeg, a szokásos postai utalvány mellett,
Klein Alfréd sátoralja-ujhelyi könyvkiadóhoz küldendő. A könyv a t . előfizetőknek bérmentve fog megküldetni. Munkámat t . tiszttársaim becses figyelmébe ajánlva, maradtam Nyíregyházán, január 1 - é n , 1 8 7 7 .
Lltlú&CS

Kiadásunkban
F E J E S

továbbá

I S T V Á N

OdÓtl/f

ref. lelkész s egyhmegyei tanácsbiró.

megjelent:

s.-a.-ujhelyi ref. lelkész

E C i l l l í X I B E S Z É D E I , két kötet ára 4 f r t .
_ T E M E T É S I B E S Z É D E I , ára i frt.
ÉGIT S Z É P ASSZOM1T, (a MaMy-társ. által 50 aranyiiyal jut- költői beszély,) Ara eo kr.
Dr. KERÉNYI EDE felgymn. tanár

J1 világtörténelem időrendi átnézete különös tekintettel Magyarországra.
Nyolcadrét 1 3 0 lap. Ára 1 f r t .

Magyarország történetének időrendi átnézete.
-áura, 3 6 Irraöcáur.
Ezen épen most megjelent segéd-tankönyvek feladata azon nagy szükségen, melyet a történelem tanárai leginkább éreztek, h a tályosan segiteni. Kerényi általános világtörténelmi repetitorinma a magyar nevelési szakirodalomban bizonyára hézagot pótol, és mint nélkölözhetlen segédkönyv helyet fog találni úgy a reál, mint az al- és főgymnasiumokban. Kerényi időrendi átnézete Németországban és Ausztriában szélesen elterjedt hasonnemű tankönyvek alapján, és különösen Dr. Richter H. M. bécsi keresk. akadémiai tanár ugyanily műve után
készült, de főtekintettel Magyarországra, melyre nézve Horváth Mihály történelmi művei szolgáltatták a vezérfonalat. — A számtalan e nemű
német dolgozatok, úgy szakkörökben, mint a nagy közönség részéről is mindig elismeréssel fogadtattak és maiglan is meleg pártolásnak
örvendenek ; hasonnemű föltevésre jogosithatják e könyv szerzőjét a magyar közönségről is. Kitűnő szolgálatot tehet az, mint vezérfonal a
tanároknak előadásaik folytán; a tanulóknak a vizsgákra készülés alkalmával, a mennyiben ebből rövid idő alatt képesek ismételve átnézni
az egész történelmet, a helyett, hogy az előirt nagy terjedelmű könyveket kellene újra áttanulmányozniok. — Különben gyakorlati beosztásánál és az eseményeket egyszerre föltáró alakjánál fogva sikerrel használhatják azt mindazok, kik valamely történeti tényt, művészeti vagy
irodalmi eseményt emlékezetökből kiejtettek, a mennyiben e mű, mely egész 1872-ig terjed, rögtöni tájékozást nyújt bármely történeti
dologra nézve.
Hasonnemű figyelmet érdemel szerző , . M a g y a r o r s z á g - t ö r t é n e t é n e k i d ő r e n d i á t n é z e t e " (ára 36 kr.). — Ez teljesen
önálló dolgozat, s mint ilyen Magyarország történetére nézve az első segéd-tankönyv.
Mindkét könyvet ajánljuk a tanférfiak és tanulók
figyelmébe.
. „Pester Lloyd" tanügyi lapja 1876. március 20.

Megrendelési pénzek legkényelmesebben postautalványnyal küldhetők be, mely
esetben a megrendelt könyvek bérmentve szállíttatnak.
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Klem Alfréfl M ó - M y r t e r e s M é s e S.-A.-üjli6lyIieii
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : D r . B a l l a g i Mór. Főmunkatárs: F a r k a s J ó z s e f .
Nyomatott: D e u t s c h M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

.4.

Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. április

PROTESTAUS
C

LAP.
S z e r k e s z t ő - és

E l ő f i z e t é s i ciij:

KIADÓ-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

VIII

k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. em.

Hirdetések

dija

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja.— Bélyegdij
külön 30 kr.

T e l j e s számíi példányokkal mindég' szolgálhatunk.

hiszik biztosithatni,

S®fF" Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésük a
mult hó végével lejárt, annak megujitására
felkéretnek.

melyeket a politikai

biztositasára használnak;
badság' fenn
ségek

holott a politikában a sza-

nem tartható

nélkül,

melyek

szabadság

bizonyos polgári köteles-

teljesítése büntetés útján is

eszközlendő, míg a vallás'oly eszményi valami, mely
benső meggyőződés szerinti hozzájárulás, szerető lélek

Egy nemzetgazda egyházunk mai válságáról.

embereket attól végkép eltéríti.

ii.

Hangosan

Motto: Ha nem birják önök saját körükön belől az egységet és azt nem
kívánhatják, miért akarják mégis
másokra erőszakolni ?
Castelar

Hogy az emberek oly uehezen tudnak
az Isteualkotta

rendbe,

illusoriussá

ször eszembe,

válik!

midőn

Emil.

beleokulni

inely egy a szabadsággal,

ós a szabadságot nem órtik, mely rend
dig

nélkül meg nem közelíthető s minden kényszer az

E gondolat

nélkül
ötlött

előbbi cikkemben tett

hirdeti most ejtett állításunk

voltát vallás-történetünk minden korszaka.
A keresztyénség,

igaz
.^

mint a társadalmi lét eszmé-

nyi princípiuma erélyének egész teljességét természetesen akkor nyilatkoztatta ki legvilágosabban,

mikor

az első három században szellemi hatalmát megalapítandó, a vele* szemben

álló

farizeus zsidóságot s az

min-

állami hatalommal rendelkező pogányságot kellett le-

legelő-

győznie. Akkor, külsőleg elnyomva, bensejében a leg-

Ígére-

szabadabb élet

fejlődött; ahány nagy egyházi atya,

a protestantismus

csaknem annyi sajátságos fölfogása a keresztyén igaz-

eredetét és az emberiség fejlődésében való helyét és

ságoknak, melyek fönséges személyesítője az Úr Jézus

hivatását fejtegessem.

^risztus.

tem szerint,

hozzáfogtam,

hogy

„A vallás-szabadságra — mondja Quinet Edgár
— nem egyszerre

emelkednek

fel az emberek, sőt

A politikai viszonyok

s ez által Jézus bensőleges tanítását,

ellenkezőleg ezen egyenlőséget csak utoljára érik el,

és élet,

és gyakran azok, kik evvel kezdték, nem birtak egyéb-

orthodoxia egyik

bel a puszta
szágról,

szónál."

hol a Contrat

államvallás

intézménye

Különösen

áll ez Franciaor-

social szellemében
a lelkiismereti

ugyan

az egyházat

.iimdinkább a statutárius egyformásítás felé terelik,
mely igazság

mind jobban külsőitik, de mindamellett az
legtüzesebb

kimondja : „Non est religionis,

védője,
cogere

Tertullián is
religionem",

tervezett

ós Cyprian az egyházi egység előbajnoka egyik leve-

szabadságot

lében (Epist. 73.) magáról és a conciliurn többi tagjai-

csakúgy sértegeti, mint a tridenti zsinat éktelen át-

iól ugy nyilatkozik, hogy

kozódása.

aut praejudicantes, quominus unusquisque episcoporum,

Oka e tüneménynek abban rejlik, hogy az emberek a társadalomnak

e merőben szellemi szükség-

letét rendesen a politikai intézmények kaptájára vonják,
és a vallási szabadságot ugyanazon intézmények által

ők „nemini praescribentes

quod putat, faciat, habens arbitrii

sui liberam po-

testatem".
Azon órától fogva azonban, hogy Krisztus vallása állami
' ' .

intózménynyó alakult,

az egyház,
27

mint

az államélet

minden izgalmainak, minden szenvedé-

lyeinek részese,

századokon

át

benső

természetével

A keresztyénség első világba lépte óta nem történt nagyobb horderejű enuntiatio ennél.

Luthernek

ellenkező útakon járt, hol mennyei fényét oly tettek-

e nyilatkozata megtörte a varázst, mely az embereket

kel homályosította el, melyek üdvös voltát az embe-

több mint egy ezred óta legszentebb

riségre árasztott minden jótéteményei mellett is uagyon

fosztotta, s egy rendszer

kétessé tették, s utoljára is az emberiség szinét javát

érdekében

jogaiktól megkiskorúvá tette.

A régi egyház az emberhez így szólott: Nem

attól elidegenítették. Az embereknek gondolkozó része

a te dolgod magasabb rendeltetésed titkát kutatni, s

az egyház túlkapó

gyarló eszedet olyanon

visszaéléseit végre mcgsokallván,

törni,

a mit soha föl nem

nem akarta tovább derekát beadni oly hatalomnak, mely

érhetsz;

szellemi jogcímen

üdvözülsz. Ezzel ellenkezőleg Luther kimondja: Nem

a legszellemtelenebb

munkára, a

lelkiismeret erőszakolására vállalkozott, s megszlilem-

egyházi

lett a reformátió, mint az elme felszabadulásának oly

isteni

műve, mely a vallásban,

ami

mint a szellemi élet

leg-

! tisztább ösztönében más korlátot elismerni nem akar,
mint melyet az örökkévaló Isten

világos

kijelentése

elibénk szab.

tedd a mit én parancsolok,
cselekedetek,

kegyelemről
üdvözíthet,

s okvetetlen

hanem élő hit,

szerzett

lelkednek az

saját meggyőződése

e meggyőződést

pedig

az,

merítheted

magad a bibliából, mely, . mint a vallás genesisónek
élethű tükre, éppen ennélfogva a vallási eszmék emberi szenvedélyektől ment fejlődésének is legbiztosabb

azzal szemben, ami szá-

eszköze. Ezzel a biblia irányadóvá lett, ós azóta nem

zadokon keresztül az emberi elméket fogva tartotta,

ismerünk tényezőt a történelemben, mely föladatának

minden esetre nagy haladást jelez,

minden körülmények között, a társadalom legnagyobb

A reformátió e ténye

ügyét mindenütt,

a

s az emberiség

hová behatott,

észrevehetői eg

áldására, úgy megfelelt volna,

mint az.

Mindenütt,

előbbre vitte. Azonban magától értetik, hogy a kije-

a hol olvasták,

lentés tényére fektetett reformátió előmenetelénél min-

alakító u j életre támadt,

den attól függ, mit kell isteni kijelentés alatt érte-

kozásra, munkára,

nünk, mert hiszen

szoktatta. Ami jó van a mai társadalomban, azt mind

hitokniányunk

szerint is „Isten

sok rendben és sokféleképpen szólott" az

emberiség-

A régi egyház ezt igen könnyen tehette, miután
mind elejétől

fogva magát az isteni dolgok kizáró-

lagos letéteményesének
meghatározni,

állította,

s így rajta

állott

mit kelljen isteni kijelentésnek tekin-

s az embereket

öngondol-

takarékosságra ós becsületességre

a közönségessé vált bibliaolvasásnak köszönhetjük.
De hisz az emberek sokfélekép

magyarázzák a

bibliát — mondják túlnan — tehát

nem lehet egy

hez, ós a régi egyház minden bitorlásairól is azt állította, hogy azok isteni kijelentésen alapulnak.

a vallásosság a társadalmi létet át-

magára

a vallásos igazságnak

biztos forrása, mely

mindig egy ós ugyan az. Szerintünk és a tapasztalat
szerint,

ennek

éppen

ellenkezője áll.

fogva, hogy sokfélekép

Éppen

magyarázható a biblia,

annál
leg-

A római egyház az irás mellett az

alkalmasabb tolmácsa a vallási igazságoknak, melyek

isteni kijelentés élő forrásául az egyházi traditiót is

Isten akaratából olyanok, hogy minden egyes emberi

vallotta, a traditió pedig minden időben

lélek sajátsága

teni, mit nem.

mas természetűnek bizonyult
legújabb időben tapasztaltuk,
tését is építhették,

oly

rugal-

be, hogy arra, amint a
halandó

ember

isteni-

a reformátió korában pedig annak

alapján oly egyházi testület is alakult,

mely a tár-

szerint

sajátságosan idomulnak.

Ha

egyformaság volna a vallási igazságok ismérve, akkor
Isten a kijelentést úgy intézte volna, hogy valamint
minden józaneszü

ember,

kétszer

kettőt

egyformán

négynek tudja, a vallásigazságokat is minden ember
egyformán fogná f e l Ámde akkor megszűntek volna

sadalmi életnek valóságos mételyévé vált.
Ily előzmények után a reformátoroknak kétségen

a szabad akaraton

alapuló

erkölcsi természetünknek

kívül teljesen igazuk volt, midőn az isteni kijelentést

rugói lenni. Pedig éppen abban áll legnagyobb becsük,

a traditió kizárásával egyedül a szentirás körére szo-

hogy természetünket földi salakjától megtisztítva ne-

rították.

mesítik és emelik. A legüdvösebb vallás-igazság reám

„Én — így nyilatkozik Luther — minden
ember,

nézve egészen haszontalan, ha lelkem azt megragadni

ördög mesterkedésének és beszédének fölibe helyezem

nem képes, viszont hatálya fokozódik a hévhez képest,

a szent irást.

melylyel lelkem felöleli.

egyházi atya mondásainak,

minden

angyal,

Ezen állok, erre támaszkodom,

ezzel

büszkélkedem én, s azt mondom : Istennek igéje előttem mindenek fölött való, isteni fölség áll előttem."

E tapasztalati igazságok behatása alatt szíilemlett

meg

a

XVI-ik

században

a

protestantizmus,

422

421

mely azóta az emberiség benső világát

merőben

át-

Eszerint a világegyetemet mozgató

változtatta.

nehézkedés

törvény csak az eredendő bűn következménye, Ádám
azt,

esete előtt ellenben semmi csodálni valót nem láttak

hogy a protestantismus mindjárt életbe léptekor hűt-

volna abban, ha a baltát a viz színén úszni tapasz-

Nem itt a

helye

feszegetni,

mi

okozta

len lett önmagához ós sem kimondott elveit valósítani,

talják ! *) Ez bizony tudománynak elég gyarló tudomány ;

sem következményeit elismerni

de következik-e

az, hogy a

nem

tudta,

kebelében fejlett tudomány

melyekből kiindult, a mai emberiség

de tény

az

Mai nap már valóságos gúny gyanánt hangzik,

int ? Nem dolgozhatunk e közös erővel Isten

orszá-

gának építésén azért, mert egyikünk az

testek

nagyszerű mechanikájában látja Isten

évek-

a másik pedig e

mék e g y e d ü l i

szünetelésében csodálja a mindenhatót?

kútfeje, s a bibliát vizsgálni minden

keresztyénnek

elidegenithetlen

joga,

Amit

micsoda

a

törvényeknek

tényekből

mi

égi

csodahatalmát,

ben történt. Mert kérdem: ha a biblia a vallási eszegyes

lelkészszel

ráti szeretetre, a jó felkarolása, ós a bűn kerülésére

esz-

méivé, köztudatává emelte.
ami a francia prot. egyházban a legközelebbi

dombrádi

kezet ne foghassunk, mikor Isten imádására, feleba-

elveket,

uralkodó

ebből, hogy a

Isten

szavára

következtetünk,

való
amint

jogcímen diktálhatja reám a világ akármely zsinata,

egyfelől homlokegyenest ellentéte mind annak,

amit

hogy a bibliából csak azt olvassam ki, amit kevósbbó

a „Figyelmező"-ben

fejlett tudománynyal abban a XVI-ik század talált, ós

detnek, úgy másfelől

ne azt öleljem fel vallás-igazságul, amit lelkiismere-

hogy veletek kezet fogva az egyház gyakorlati szent

tes

céljait tehetségünk szerint közösen előmozdítsuk.

kutatásom

abban

felfedezni ma képes ? Ugyan

Mi

milyen protestantismus volna az, mely a XVI-ik században

visszaszerzett

egyéni

jogot,

ós az „Ev. prot. lap"-ban hirlegkevésbé sem gátol

az egyháztörténelem

éppen

nem

abban,

épületes

folyamatából első sorban azt a tanulságot merítettük,

melynélfogva

minden ember lelki üdvének, Isten kegyelméből maga

hogy más a vallás, ós más a theologia, Á vallás

a szerzője, csak azon egy időpontra szorítaná, mikor

szív dolga, mely az értelmiség legkülönbözőbb fokai-

azon elv kimondatott

val megfér és szeretetben egyesit, a theologia ellen-

ugyan,

de mostoha

viszonyok

miatt keresztül vihető nem volt, ellenben megtagadná

ben fejünk szüleménye, értelmiségünk

azoktól, kik ugyanazon elvet vallván,

ennélfogva exclusiv természetű. Ti a theologiát egy-

azt

következ-

hogy nem élhetnek

közösségben oly emberekkel, kik a hit

s

nek tartjátok a vallással, — ám legyen hitetek szerint;

ményeivel együtt keresztül vinni is készek ?
Azt mondják túlnan,

fokmérője,

a

egy

dolgait

nem

1

mi a kettőt szétválasztva, bármily távol
tőletek a theologiában, a vallásban

álljunk

veletek

is

együtt

úgy értelmezik, mint ők. Igen sajnáljuk szivük abbeli

valljuk: „ Boldogok a lelki szegények, mert övék

keservét, de bármennyire akarnók is, mint protestán-

mennyeknek országa. Boldogok, a kik éhezik és szom-

sok

júhozzák az igazságot, mert megelégíttetnek. Boldogok

nein

segíthetünk

lelkiismeretünk

ellen

rajtuk;
valónak

mert

ha

tartanók

protestáns
igy

szólani

ő hozzájok: tanitástok a mi eszünket botránkoztatja,
nem akarunk veletek egy

közösségben

élni; viszont

nem engedhetjük magunkat ki utasíttatni
csupán azon okon,

mert

tudományos kutatásán

azok

által,

lelkiismeretünk és a biblia

alapuló

mi tanításunk

nekik

nem tetszik.
Avagy azt hiszik
valami nagy mulatság

e Dombrádon,
a

hogy

Figyelmezőben

olvasni: „A természet a bűn

miatt

nekünk

az effélét

megromlott.

E

megromlott természettel szemben a csoda úgy tűnik
fel, mint természetfeletti és természetellenes.*
„De csakis a megromlott természettel szemközt
lehet

a

csoda természet-ellenes,

Istennek

kitől a természet (az ő culminatió pontján:
berben) eltért, egyenes normális ténye."

azonban,
az em-

a

a békességre igyekezők, mert azok Isten fiainak mondatnak."
E

vallomás

alapján, úgy

hiszem,

kezet

fog-

hatunk mindnyájan.
DR. BALLAGI

MÓR.

*) Meg kell jegyeznem, hogy a csodának e csodabogaras felfogásához ad terrorem populi egy csomó 16-ik és 17-ik századbeli
tbeologus van idézve, mi ngy tünteti fel a dolgot, mintha az azoknak nézete volna.
Az idézett Stapfer, Alsted, Polan, Yendelin,
Heidegger, Endemann munkái nem lévén kezemnél, azokról nem szólok ; de Petrus Vermilius Martyr müvét birom, tehát utána néztem
és olvastam az egész hat foliolapra terjedő' locust „de miraculis et
quatenus ad doctrinam, fidemque stabiliendam valeant* és nem csak
hogy semmi olyast nem találtam, mi legtávolabbról is a csoda olyatén felfogására csak célozna is, de egyáltalában a csoda fogalmi lehetőségét nem feszégetik. Nem is kellett azt feszegetni oly korban,
melyben a csodahit oly közönséges volt, hogy minden rendkívüli tünemény csodának vétetett, úgy hogy, mikor valamiről azt mondták, hogy
az csoda, ez csak úgy megnyugtatta az elméket, mintha ma kimu! tatjuk, hogy ez vagy amaz természeti törvény folytán történt. B. M.
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A vallás befolyása a tudományra és a
köznép életére.
Nagyon jellemző és az észszerű gondolkozásra igen
széles és bő anyagot nyújtó fárgy azon, korunkban fölvetett eszme, hogy a vallásnak határtalan befolyása
van a tudományra, főleg a tu lósok képzésére.
Tudjuk a tős gyökeres római kath. Franciaországról, hogy a közelebbi években tudományos akadémiájának 89 külföldi tagja közül 73 volt protestáns és csak
16 katholikus; pedig mint tudjuk 107 millió katholikus
és 68 millió protestáns ember van Európában. Sőt legközelebb a francia akadémiának egyetlen külföldi tagja
sincs katholikus, hanem mind protestáns.
Legtöbb tudóst ad aránylag a világnak a szabadelvű kis Svájc, mely jelenleg is 12 tudóssal gazdagítja
a francia akadémia tudományos világát; míg az óriás
nagy Oroszország még csak képviselve sincs ott.
Nem szólok e téren magyar hazánkról, mert itt
dicsekedve jegyezhetjük föl, hogy a különböző vallásfelekezetek büszkén mérkőzhetnek egymással a szabad
szellemű, tudományosan képzett, jelesebb egyházi és
világi férfiak nem kicsiny számával.
Csak egy futó pillanatot vessünk a fényben és
vagyonban gazdag római kath. püspöki karra, melynek
vallásossága és tudományos képzettsége csak fokozza áldozatkészségét és hazafiságát, s melynek még politikai
mérséklete ellen sincs valami nagy okunk vádat emelni.
Azonban ha jól esik is lelkünknek a központon,
részben főpapi székekben,egy Haynaldot, Horváth Mihályt,
Rómer Flórist, Ipolyit, Fraknóit, egy Szabót tisztelhetni;
de ha leszállunk innen az alsóbb régiokba, a falusi
plebánusok körébe — kik, míg egyrészről a műveltségnek, a fölvilágosodásnak és a hazaszeretetnek évszázados bizonyítékaival nem kevésbbé dicsekedhetnek ; addig
más részről, a vallásosság terén, egyházi értelemben, inkább hajlandók egy némelyek a mai Loyolák vagy Lonkaiak tanítványai lenni, vagy a vallásfelekezetek közötti gyűlölség már-már hamvadó tűzét roszakarattal
szitogatni törekvő „Religio" sugallásaira hallgatni, mint
dicső és keresztyénileg gondolkozó főpapjaik lelkes és
magasztos példájuk után indulni; — ha mondom, a
kath. közpapság vallásos működését, a Krisztus és az
anyaszentegyház által reájok bizott nyáj legeltetését
tekintjük : valóban elszomorodik lelkünk, ha a vezetésükre
s vallásos oktatásukra bizott köznép bárgyú bigottságát
s elfogult felekezetes szűk gondolkozását halljuk és megismerjük.
Itt már igazán kérdezhetjük magunktól, ha valyon
a plebánus urakban van-e itt a hiba és vétkes mulasztás, vagy épen magában a kath. vallásban rejlik annak
titokszerű oka, hogy az alpapság korszerű előhaladásával
és világi műveltségével még most sincs párhuzamba hozva
hallgatóiknak kívánatos észszerű gondolkozása, vallásos

józan fejlődése, és minden vakbuzgóságot és vétkes előítéletet kizáró tanitatása és nevelése ?
Bizony a közép századok fanatikus korára és buta
népére emlékeztet jelenleg is azon vidékünkön fel-feltűnő jelenség, hogy ha tűz vagy más elemi csapáso's.
által károsult kálvinista ember megy a pápistaságra
kéregetni: ha azt akarja, hogy alamizsnát kapjon, minden
házban el kell vallását tagadni és „dicsértessék"-kel köszönni , különben nem számithat semmi könyöradományra.
Magam is emlékszem a mult időkből, hogy diák
korunkban, mint utazó legátusok nem kaptunk Jász-Apátiban éjjeli szállást kálvinista beköszönésünk miatt, s midőn egy derék jász asszony házánál az utasok vagy a
vendégi szeretet előjogával amúgy diákosan élni kényszerűlénk : utánunk reggel, midőn házát elhagytuk, azt
szentelt barkával és tömjénnel kifüstölte. Itt történt az
is, hogy az „adjon Isten jó napot" köszöntésünket: „edd
meg ha jó" felelettel viszonozták.
Még egy esetet jellemzésül nem mellőzhetek el a
jelen időből. Egyházam hívei romladozott templomuk
helyett uj templomot akarnak építeni s ennek következtében az egyházközség néhány évvel ez előtt, némi csekély egyházi adót szavazott meg a templom leendő
építésére, oly módon, hogy a megajánlott összegnek évenkénti kamatját fizetni fogja ki ki a templom felépüléséig.
Azonban egy köztünk lakó, vegyes házasságban élő, római
katholikus atyánkfia, kinek leánygyermekét a szomszéd
plebánus úr a törvény ellenére épen e napokban keresztelte meg illetéktelenül, midőn reformáta nejeért ezen
templomi adó kamatját meg kellett volna fizetnie, azt
feleié az elöljáróságnak: mig élek, soha ?em akarok kálvinista templomra adakozni^
Bizony, bizony Uraim! míg az elemi tanítás és
nevelés a felekezeti iskolákban a felekezetesség kátéján
kezdődik; míg a kátéban ott figurái ezen evangyéliomellenes kérdés : melyik az igaz religio ? vagy melyik az
egyedül idvezitő vallás? és egyenesen ujjal mutatja ki
azt minden szeretet és keresztyéni türelem nélkül, és
aztán ily tanok által vezettetik be a szegény pápista
gyermek a keresztyéni szeretet szent egyházába : addig
a gyermeki benyomások hatalmánál fogva, örökké
híve marad a más vallásúak iránt szivébe csepegtetett gyülölségnek és téves irányú tanoknak ; és ily szűkkeblű s embertelen nyilatkozatokat mindig fogunk hallani
azoktól, kik bennünket „eretnek"-eknek és vallásunkat
„lopott vallás"-nak szeretik tekinteni.
De hogy a másik felekezet táborába is bepillantsunk, vagy hogy a felől teljes bizonyossággal meggyőződjünk, hogy a vallásnak csakugyan nagy befolyása
van nem csak kizárólag az emberek tudományos képzésére, de a köznép nevelésére, gondolkozásmódjára és
egész élete folyamára is, egy a napi életből meritett jelentékeny példával akarom megbizonyítani.
Ugyanis vidékünkön a jánosii ódonszerű, de omladozó pápista templomot újították a közelebb lefolyt

években ; és a környéken levő kálvinista községeket fel- | különbség nélkül az egymás iránti jótéteire és a tiszta
szólították, hogy gyalog és igás napszámukkal nyújtaná
Jézusi szeretetre.
nak segédkezet a lakosok e régi Árpádkori templom
Minden papnak felekezeti különbség nélkül a Jézusi
újonnan építéséhez.
vallást, a szeretet, egyenlőség és testvériség szent vallását
kell
a nép között hirdetni, hogy az átmenjen annak
Es a vidék kálvinista lakosai versenyezve siettek
•
vérébe
és lelkének boldogító hite és vallása legyen.
igás napszámukkal, az építéshez szükséges anyagok beNem
a katholika vallás, hanem ezen Jézusi tan :
szállítására. A jánosii kálvinista kurátor pedig házról házra
„Szeressed
felebarátodat,
min ten magadat", ez az e g y e járt hitsorsosai közt és jelentékeny pénz-összeget szedett
d ü l i d v e z i t ő v a l l á s ; és ha ezt hirdetjük elfogúlatössze az épitendő templom segélyezésére.
lanúl a népek millióinak : csak akkor jön el hozzánk az
Kisded egyházamban is, mely tisztán református, azon
Isten országa, melyért mindennap imádkozunk az Istenegy vegyes házasságban élő párt kivéve,melynek felekezeties nek : „Mi atyánk! jőjön el a te országod."
szűkkeblűségéről fenebb emlékeztem, — szívélyes és bizalBizony, b zony., a felekezetesség szorító bilincseiből
mas fölhívásomra azonnal készséggel megajánlotta e temI kibontakozva, a vallásos műveltségen kivül nincs más
plomhoz minden gazda a fuvart és gyalog napszámot.
menyország itt alant • és az elfogúlt vallásos ostobaságon
És ezen önzéstelen s minden felekezetességen felülemel| kivül nincs más pokol sem égen sem a földön. Csak ha
kedő nemes tette és szolgálata e kálvinista gyülekezeta felvilágosúlt szellem s valódi irányban fejlesztett szívnek, oly jól esett a jánosii apát úr emberszerető szivének,
jóság és értelem, az ezzel rokon erkölcsi nemességgel
mint jól esik most nekem ezen alkalomból Budapestről
párosulva lesz : csak akkor nem fog az úgynevezett „egyehozzám irt igen becses sorait s lelkes elismerő levelét,
dül idvezitő vallás" sötét árnyakat vetni a haladó embe„Prot. egyházi lapunk"-ban közzétenni s a nagyon tiszriség göröngyös útjára; csak akkor nem ütköznek meg
telt olvasó közönségnek bemutatni. A jeles apát úr nagy
lábaink azon botránykövekben, melyeket mint fentebb
becsű levele szorul szóra ekképen hangzik : „Nagytisznéhány vonásban jeleztem, a vallás befolyása termeszt
teletű Uram! Háládatlannak íűnném fel, ha szútori hiveiaz ugarban hagyott kath, köznép hétköznapi életében.
nek nemes tettét köszönet nélkül hagynám. Ugyanis e
SIMON S .
hét elején Jánosiban mulatván, a jegyző úrtól hallám,
mily szívességgel járultak a jó szútoriak igás napszámukkal Gömörmegyének legrégibb műemléke fentartásához.
Sajnálom, hogy e lelkes hazafiakkal kezet nem szoríthatok és szóval nem tolmácsolhatom, mily kedvesen hatott
ISKOLAÜGY.
reám ezen jó hír, mely tanuja annak, mily kezekre van
bizva azon nyáj, mely minden mellékes tekintet nélkül
Észrevételek Dr. Ballagi Géza „A sárospataki
segítségre megy oda, a hol egy szégyenünkre váló ősiségnek gyász állapotátóli fölmentéséről szó vagyon. —
jogakadémia és a sajtó" cimü cikkére.
Fogadja Nagytiszteletűséged nagyrabecsülésem e cseJóuak látja a tisztelt tanár úr reflectálni mind
kély jelét és szíveskedjék kérem tisztelt híveinek is
azon
cikkekre,
melyek a sárospatak-miskolci jogakadéőszinte hazafias hálámat kijelenteni. Maradok, magamat
mia
ügyében
pro
et contra megjelentek a lapokban. Es
további becses hajlamaikba ajánlva Budapesten stb. Róteszi ezt a szerkesztő — Ballagi Mór — megbízásából
MER F L Ó R I S jánosii apát, a m. n. múzeumnál a régiségi
4Í
azért,
mert e lapnak okmánytár gyanánt kell szolgálni
osztály főnöke.
azon esetben, ha netalán az eszme gyakorlati keresztülExempla trahunt! Igy kiáltott fel egykor Turcsányi
vitelére kerülne egyszer a sor.
Gy. barátunk e becses lapok hasábjain, midőn nadabulai
Egyrészről hogy az okmánytár annál teljesebb lekurátora és hivei, csak kötelességszerű dolgot teljesítvén,
gyen, másrészről hogy a történeti igazsághoz is hű masaját egyházuk javára fuvarozási terheket vállaltak és radjon -r- s ne csak azon cikkek lássanak benne napviírtak alá.
lágot, melyek a kisebb rész, az áthelyezés védői tollából
De én úgy szeretném és óhajtanám az „exempla jöttek: szükségesnek látja e cikkírója, a „Miskolc"-ban
trahunt" példaszó igazságát teljesülve látni, hogy a felemegjelent eikkéroli szives megemlékezés némi viszonzákezetesség és előítéletes vakbuzgóság sötét múmiáit ne
sául is, Ballagi úr cikkére némi megjegyzéseket tenni.
hagynák már tovább egy vallásfelekezet lelkészei sem,
„Az eszme életrevaló s nem egy két nyugtalan,
különösen a plebánus urak, a falusi népek életében oly
bőrében nem férő ember elmebeli torzszülötte", mondja
sokszor és oly lélekbotránkoztatóan kisérteni, melyek
Ballagi úr. — Hogy életrevaló-e: azt majd a jövendő
az igazi testvériség és egyenlőség szent eszméjével többé
fogja megmutatni. Szerintem minden olyan, a mi kiviheössze nem férhetnek ] itt szeretném mondom látni és
tetlen : nem életrevaló ; s a jogakadémia áthelyezésének
tapasztalni, hogy reánk, mint keresztyénekre s ugyanazon
eszméje épen olyan. Hogy ezen egész dolog „egy két
egy istent imádókra kölcsönösen hatnának a lelkes és
bőrében nem férő ember elmebeli torzszülötte" : az bimegragadó példák, és vonzanának azok bennünket vallászony itt nálunk közvélemény, sőt a torzszülött édes szü-
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leinek nevük is közszájon forog ; s tessék elhinni, épen
nem vettük „gyanús helyről jövő figyelmeztetésnek," a
mit egyházkerületünk aljegyzője irt c tárgyban; sőt
megvártuk tőle , amit irt és igen számosan osztjuk
nézetét.
De kisérjük tovább a tisztelt tanár urat, lássuk
meg mint okoskodik a „Miskolciban legközelebb megjelent két cikk s a „Pesti Napló" cikkei felett. —
Csordás Dániel úr cikkét, a mint illik, megdicséri. Az
bizony meg is érdemli. Mi is megtauultunk abból annyit,
amit ugyan addig is tudtunk, hogy a miskolci szüléknek,
még pedig minden religión lévőknek, igen kényelmes és
basznos állapot lenne, ha a tiszáninneni ref. egyházkerület egy jogakadémiát vinne a helyökbe. Egyebet azon
cikkből nem betűzhettünk k i ; mert hogy a sárospataki
legközelebbi építkezés a jogakadémia áttételével kárba ne
veszne : azt — ugy hiszem — sem Csordás úr sem Ballagi úr nem akarnák komolyan vitatni; csak ugy beszélnek róla a mi megnyugtatásunkra, kik összeszedjük
a forintokat, melyekből bekerülnek az ezerek. Ballagi
ur különben Osztrákországból is citál, hogy megnyugtasson bennünket. Szerencsétlen citáció. Most nem institálunk semmiből, a mi osztrák.
A „Miskolc" másik cikkét Tóth Dániel irta, az
áthelyezés ellen. 0 , — Ballagi úr szerint — minden jóakarata s ékesszólása dacára is csak gyönge kontrása
a „Pesti Napló" márc 24-iki esti lapjában primázó K-nak.
Ez ugy-e gúny akar lenni a tudós tanár úrtól az egyszerű
falusi papra ? . . . Nem veszsziik annak . . . komolyan
veszsziik . . s ki fogjuk mutatni, hogy a tudós tanár úr
ez egyszer hibázott. Először is kijelentjük, hogy azon
cikk irója nem szokott kontrázni senkinek ; szüksége
sincs, liogy valakinek kontrázzon; s biztosithatjuk a
tudós tanár urat, hogy a kontrázás annak az embernek
épen nem mestersége. De ha mestersége volna is; ha
eltanulta volna azt bizonyos emberektől, kik ugy látszanak megegyezve lenni, hogy mig az egyik, kifáradva
lélekzetet vesz: addig fújja a nótát a másik ; még ekkor
is : ugyan édes Ballagi úr, hogy kontrázhatna a „Miskolc"
márc 25-íki számában a „Pesti Napló" márc 24-iki esti
lapjában megjelent cikkre T. D. ? hiszen a kontrásnak,
még ha gyöngén akar is kontrázni, hallani kell a prímást' s ő azt akkor még nem hallhatta; sőt biztosítom,
hogy K. úr cikkét még máig sem ismeri.
Komolyan veszsziik tehát, hogy cikkünk jóakaratú
volt; sőt hozzáteszszük azon óhajtásunkat, hogy mindenkit annyi jóakarat — mellékérdek nélkül — vezessen a
kérdéses tárgyban, mint minket vezetett cikkünk írásában.
Hogy ékesszólók volnánk: azt nem hiszsziik; hanem
annyi bizonyos, hogy szivünk teljességéből szokott szólani
a szánk ; s így mindenesetre mondunk valami figyelemre
méltót, mondunk olyat, a mit még más el nem mondott.
S azon cikkünkben is mondtunk. Elmondtuk, nem ékesen,
hanem igazán, hogy a miskolci egyház, Miskolc közönsége és környéke nem képes arra, hogy feltartson egy

főgymnásiumot s jó részben a jogakadémia terheit is viselje. Ezt előttünk még más nem mondta el. Erre kértünk mi cáfolatot; de nem adott, s ki merjük mondani,
mert ismerjük a helyzetet, nem is fog adni senki. Sőt
most már többet mondunk. Ha Miskolcnak van tehetsége
és akarata áldozni: ott van gymnásiuma: áldozzék arra;
de ott van hozzá siralmas, még pedig igen siralmas állapotban levő népnevelési ügye, melyet hogy csak azon
szinvonalra emeljenek is, a hol áll, minden jóravaló falusi
községünkben : bizony ezerek kiadását, igényelné. Mondtunk még mást is, nem Dr. Ballagi Gréza úrnak ugyan,
hanem azoknak, a kiket a dolog illet. Elmondtuk, elmondjuk itt is, ha szükség lesz reá el fogjuk mondani
még másutt is : hogy a főtiszt, egyházkerület — véleményünk szerint — igen helyesen cselekednék, ha a főiskola
ügyeit a 12-dik órában ugy rendezné, hogy valahára eltűnjék a költségvetésből a folytonos deficit, mely elébb
vagy később, de bizonyos bukásra vezet egyeseknél és
testületeknél egyiránt.
Ezek, azt hiszszük, épen olyan gyakorlati észrevételek,
mint akár a K. úréi, kinek cikkét — bár B. úr szerint
kontráztunk hozzá, — mint fentebb mondánk, máig sem
ismerjük ; s így csak is annyit mondhatunk reá, hogy
ha K. úr beéri például ezen kérdéseire : valyon egységes
egészet képez-e a pataki főiskola ? s ha igen: ennek
dacára részekre darabolható-e és egymástól távol vidékre
elvihető-e ? ha beéri — mondom — ezen kérdéseire Ballagi úr által adott azon felelettel, hogy ha a jogakadémia Miskolcra áttétetik, azzal az iskola egységének eszméje épen ugy nem bontatik meg, mint nem bontatik
meg azzal, hogy Patakon a gimuásium és az akadémia
külön épületben vannak elhelyezve; ha beéri B. úrnak
ezután következő még nevetségesebb okoskodásaival: az
a K. úr dolga. Hanem az már más kérdés: megelégszik-e
az ilyen érvelésekkel az egyházkerület, mely erején felül
s a többi intézeti ágak hátrányával is áldozott a jogakadémiára ; áldozott pedig azért, hogy a p a t a k i f ő i s kolát történeti múltjához hiven feltartsa?
Mi azt hiszszük, az egyházkerület nem fogja lerontani
azt ma, a mit felépített tegnap.
Legszebb azonban Ballagi úr cikkének az a része,
a hol egyengeti az utat a sereg visszavonulására ; miután
a leányzó, a kinek ügyében harcoltak eddig a vitézek,
aludni készül. Vesse össze bárki is B. úrnak a pataki
alma mater irányában elmondott édes ömlengéseit, hűségesküit, a „Prot. Egyh. és Isk. Lap" 10-dik számában
„Miről van szó ?" cím alatt^kijött s K. P. által írott cikkel, hol a „bodrogparti Athén" a legmetszőbb gúny tárgyává tétetik ; vesse Össze a két cikket: s risum
teneat.
De ennél is mulatságosabb a befejezés, hol a „Pesti
Napló" márc. 17-diki számában megjelent cikk íróját
utasítja rendre, mulatságos ez azért, mert a „Prot. Egyh.
és Isk. Lap' — ha nem tévedünk —• épen azon hírhedtté
lett cikkből produkál márc. 25-diki számában egy jóra-

kást s kész pénz gyanánt veszi annak valótlan állításait. *)
No de, Ende gut: alles gut. „A pataki iskola nem
szorult az én védelmemre" ezzel végzi cikkét Ballagi úr.
Ezt mi is aláírjuk. Bizony nem szorult; de ne is szoruljon !
TÓTH DÁNIEL,

ref. lelkész s e.-m. főjegyző.

A fenebbi cikk kéziratát, mely Budapesten időzésem
alatt érkezett a szerkesztőséghez, kezembe adta a szerkesztő azon kijelentéssel, hogy ő régi elvéhez hiven, Tóth
Dániel úr észrevételeinek m i n d e n e s e t r e
helyet
ad u g y a n l a p j á b a n ; de amennyiben ezen észrevételek némelyikére talán nekem is volnának észrevételeim,
fölhatalmaz ezeknek ugyanazon számban való előadásra.
Midőn e fölhatalmazást igénybe venném, előre is
kijelentem, hogy rövid leszek. Nem fogom követni Tóth
Dánielt a politika magasabb spliaeráiba, honnan az „osztrák ország" iránti megvetés szélbali sugarai árasztják el
a mindenséget. Nem teszek még csak kísérletet sem arra
nézve, hogy megnyugtassam az iránt, miszerint a professor
nem nézi le„ a szegény falusi papot®; csak aztán az a
papiroson oly „szegény, gyámoltalan" pap se nézze le a
professort.
Nem veszem magamnak a fáradságot, hogy megmagyarázzam az értelmetleneknek, miszerint kontrázni olyan értelemben, aminő értelemben én használtam e szót, lehet
akkor is, ha a kontrás egy nappal előbb vagy utóbb kezdi
is a nótát. Nem reflectálok az afféle szeretetreméltó
észrevételre sem, melyet pedig a nálamnál érzékenyebb
ember bizonyosan célzásnak venne, hogy t. i. vannak
emberek, kik megegyeznek, hogy mig az egyik lélegzetet vesz, addig a másik fújja a nótát.
Ha az egész cikk efféle, nem is tudok rá nevet,
mikből állna : akkor bizony én megköszönve a szerkesztő
szívességét, nem éltem volna fölhatalmazásával annyival
kevésbé, mert — hál' istennek — nem vagyok annyira
gyönge idegzetű, mint a Tóth Dánielhez hasonló, különben
tiszteletreméltó uri emberek, kik „betülázt" (á la lámpaláz)
kapnak, ha saját nevüket nyomtatásban olvassák, s kik, ha
nevök fölemlitésén túl akár reflectál valamely tettükre
vagy cikkükre valaki, akár nem : azt hiszik, hogy kihívta őket az a valaki, s bogy becsületbeli kötelességük
a kihivást elfogadni.
De van Tóth Dániel úr cikkében egy passus, melyben habár hallgatag, de azért eléggé érthetőleg, kétségbe
vonatik intentióim tisztességes, becsületes volta ; — erre
tehát néhány szóval meg kell adnom a feleletet.
*) De bizony téved a főjegyző ár, s tévedése annál sértőbb
ránk nézve, mert fölteszi egyszersmind rólunk, hogy készpénz gyanánt
vettük a »P. N.(< ama hírhedt cikkének valótlan állításait.
S z e r k.

Azt mondja cikkíró, hogy „legszebb (! ?) Ballagi
cikkének az a része, ahol egyengeti az utat a sereg
visszavonulására;" azért ömleng a pataki főiskola felett,
azért esküszik annak hűséget s azért veszi azt a megtámadtatások ellenében védszárnyai alá. Pedig hát az isten
őrizze meg Patakot attól, hogy Ballagi védelmére szoruljon ; akkor ugyan vége van. — Ez a világos értelme
Tóth Dániel úr beszédének.
Nos, ami az utegyengetést illeti a visszavonulásra,
erre csak az a megjegyzésem, hogy nekem ez nem volt,
mert nem is lehetett szándékomban. Honnan vonuljak
vissza ! ? Ha csak azon álláspontomról nem, melyen eddig
azt hirdettem, hogy Miskolcon jobb helye lenne a jogakadémiának, mint Patakon. De ezt hirdetni fogom mindig, mint benső meggyőződésemet, s hirdetni fogja bizonyára a gondolkozó embereknek azon serege is, melynek állítólagos visszavonulása felett könnyű gúnyolódni
most, midőn még valóban ki sem tűzte a zászlót, de
amely ha egyszer, egész elhatározottsággal, talán a kedvezőbb viszonyokat bevárva síkra száll, bizonyára utolsó
gondja lesz a visszavonulás.
Tóth Dániel urnák még ezen észrevételére sem
reflectáltain volna azonban, ha nyomatékot nem akart
volna annak adni egy jellembevágó gyanúsítással. Ugy
tünteti fel az én ömlengéseimet (!) a pataki iskola felett,
mintha azzal csak fedezni akarnám magamat a megtámadtatások és a harag ellen, mely fejemre fog szállni,
amiért elég bátor voltam meggyőződésemet a suba alól
napvilágra hozni.
Bőven volt ugyan már alkalmam megszokni az
efféle hangokat olyan embereknek a szájából, akik —
mert Patakon születtek, Patakon nőttek fel, itt végezték
iskoláikat, — abban a jámbor hitben élnek, hogy Patakhoz és a pataki főiskolához kizárólag csak nekik van
jussuk, s akik olyanok, mint a fiatal szerelmes, ki szeretőjére annyira féltékeny, hogy még annak dicséretét
sem szereti hallani másoknak szájából: mindamellett azonban, megvallom, meglepett a cynikus gyöngédtelenség,
melylyel ezen balvélemény a fenebbi cikkben kifejezést
nyer, épen én velem szemben, ki nem voltam oly szerencsés, hogy bölcsőmet Patakon ringatták volna.
Nem állhatom meg, hogy ezúttal meg ne ragadjam
az alkalmat ama balvélemény ellen óvást tenni. A pataki
főiskolához bizonyosan legalább is van annyi jussom, mint
Tóth urnák et consortes, s bizonyára inkább érdekemben
áll nekem ez iskola fölvirágzása, mint Tóth úréknak,
kiknek sem jövő előmenetelük, sem jóhirnevük nem áll
semmiféle összeköttetésben a pataki iskolával s kiket alioz
legfölebb azon szeretet köt, amely — niucs senkinek joga
kétségbe vonni — bennünk, hogy ő velők szóljak : »idegen elemekben" is él.
No már most lehet-e azt gyáva hizelgés színében
tüntetni föl ha én a pataki iskoláról szólván, azt dicsérem, az iránti szeretetemnek kifejezést adok, főképen
akkor, amikor — ha ezt nem tenném — bizonyára ama
másik, még súlyosabb vád szállna — épen Tóth urék

pártjáról — a fejemre, hogy ellensége vagyok azon is- j
kólának, mely nekem- kenyeret ád ?
Egyébiránt legyen Tóth úr meggyőződve a felől,
hogy ha pataki kollégáimat nem tisztelném és szeretném, ha a pataki főiskolát silány iskolának tartanám:
mindenkor lenne bennem annyi önérzet, hogy ezt sem
titkolnám el, amint nem titkoltam el — ott, ahol eszélyességi okokból i s szükség volt kinyilatkoztatnom —azt, hogy én kollégáimat nagyrabecsülöm s a pataki iskolát a jó iskolák közé sorozom. Ha meggyőződésem
ellenkező lenne : bizony Patak v á r o s á n a k bájai nem
birnának reám annyi vonzerővel, hogy itt töltsem el életem
legszebb korát, azt a kort, amelyben a fej még nem oly
nehéz, s a két kéz nem oly bágyadt, hogy az embernek
kenyeret ne adhatna bárhol is.
Még csak egyet. Ha Miskolc csudát tesz, s számbavehető áldozatokat ajánl fel az áthelyezés eszméjének
megvalósitliatása céljából: e sorok irója első lesz, aki be
fog állni közlegénynek azon seregbe, amely Tóth úr visiói szerint már kirukkolt, meg is veretett, és vissza is
vonult, de amely tényleg csak ezután fog szervezkedni
egy mindenekfelett üdvös eszmének kiküzdése végett.
E vallomással azonban egyidejűleg ki kell nyilatkoztatnom azt is, hogy a személyeskedést, a vesék vizsgálását valamint eddig kerültem, úgy akkor is kerülni
fogom, ha ama sereggel csakugyan táborba szállnék, s
hogy a személyes megtámadásokat válaszra többé nem
méltatom. Szolgáljon e nyilatkozatom feleletül a jelen és
a jövő Tóth Dánieleinek.
D E . BALLAGI

A gymnasiumi vallástanítás

GÉZA.

és módszertana.

(Folytatás)

II. Tantárgy

a Vl-dik

Második iskolai

osztályban.
félév.

Egyháztörténet a reformatióig. Pálfi nyomán a ker.
anyaszentegyház története a prot. ifjúság számára. Nagyobb kiadás.
III. Módszer.
A vallást ezen osztályokban előadó tanárnak a tantárgy anyagát tekintve, kétségkivül a legnehezebb feladata
van, s itt valóban próbáját adja annak, hogy quid valeant humeri. Mert akár a tárgy meddőségét, mely iránt a
tanuló a közöny és kicsinylés s bizonyos előitélet nemével
viseltetik, akár azon körülményt vesszük tekintetbe, hogy
a tanuló, mivel az elemi osztályoktól kezdve majd minden
évben ismételve hallotta sőt tanulta is, azt hiszi, hogy
mindezeket tudja, mind ezek a tanár állását megnehezitik.
Hogy kívánatos eredmény jöjjön létre, a mennyiben ez
osztályokban a nélkülözhetlen vallástanitást pótolja, az
előadásra nézve következő kettős irányt vélünk a tanár
által szem előtt tartandónak :

A mennyiben először történelmi anyaggal, még pe
dig a hajdankor egy kiváló nemzetének történetével van
dolga, ezen részét a tantárgynak úgy fogja kezelni, mint
akármely más történelmet; s a menyiben másodszor a
héberek történetében az egy istenhivőség eszméjének képviselőivel van dolga, világos, hogy e részét a tantárgy
nak úgy, mint vallást fogja nem csak maga tekinteni,
hanem azt igy kezelve, tanitványai által is tekintetni.
Ebez képest, hogy előadása ne csak unalmas és
száraz, hanem vonzó, sőt sok tekintetben érdeket ébresztő
is legyen, igyekezni fog minden egyes előadásra a leglelkiismeretesebben előkészülni, mit ha saját érdekében is
el nem mulaszt, tapasztalni fogja, hogy a tárgyat minden
előítélet és száraz volta mellett is a tanulók figyelemmel
sőt érdekkel kisérendik.
Fölületes kezelése e tantárgynak bizonyára közönyt,
sőt unalmat fog a növendékekben eredményezni, míg a
lelkiismeretes készülés, szabatos vonzó és világos előadás
kívánatos sikerre fog vezetni. Mikénti kezelésére a tantárgy ezen részének bajos utasításokat adni, a szakértő
mindenesetre el fogja találni azon kulcsot és kellő modort,
mely e tárgyat a növendékekkel megkedvelteti. Mert
mint általában minden történelem, úgy Izrael története i,s
eléggé gazdag nagyszerű események-, vallási és társadalmi
változatok-, erkölcsfejtő jelenetek- és kiváló jellemekben,
melyek a növendékek figyelmét nem csak felkölthetik,
hanem helyenként le is bilincselhetik. S hogy ezt a tanár
eszközölhesse, előadását vonzóvá s érdekessé tehesse, sőt
a mi legfőbb, az életet magát is lángra gyulaszsza, meríthet a tanár a hajdankori más történelmileg mívelt
népeinek, példáúl a görögök- és rómaiaknak életéből az
izraelitákéhoz hasonló és rokon jeleneteket és eseményeket,
melyeket a tárgy illustrálására alkalmasaknak ítél és
talál.
A mi már e tantárgy vallási részét, illetőleg oldalát
illeti, főteendője az előadó tanárnak növendékei figyelmét
oda irányozni, hogy Ők az izraeliták történelmében az
isteni gondviselés azon önmagát megdicsőített munkáját
ismerjék föl, mely a történet logicájánál fogva e népben
a keresztyénség lassú, de biztos győzelmi harcát a pogánysággal, diadalmasan keresztül vitte, s őket ehhez
képest mint a ker. vallás megtisztult eszméinek úttörőit
és egyengetőit tüntesse fel. E végből igyekezni fog a
látnokok szellemébe hatolva, könyveikből az erre vonatkozó
s Izrael sorsát következetesen ez irányban vezérlő isteni
szellem erejét, mely azokban különösen munkás volt, felderíteni, s általában a valláserkölcsi élet nevelésére s az
isteni gondviselésben vetett rendithetlen hit megerősítésére
igyekszik visszavinni, mely Izrael népének eseménydús s
tanulságos történeteiben különösen gazdag táplálékot s
épülést nyerhet.
A szószerinti könyvnélkülözést a fennebb jeleztük
okoknál fogva itt különösen kerülni fogja, miután a történelemtanítás e^yik lényeges feladata az önálló előadás
fejlesztése, a vallás pedig a betűnek ellensége. A látnokok
egyes tartalmasabb részeit szintén nem emlékelés, hanem

előadási módszerénél meg ne említsük azt, hogy a menynyiben a nevendékek közül legtöbben világi pályára lépnek, s a theologiai facultásra, hol azzal mint szaktannal
újból tüzetesebben foglalkoznának, mentül kevesebben
mennek; ez oknál fogva prot. szempontból az előbbiek
kedvéért, de kivált hazai egyházunk érdekében szükséges,
VH-ik O s z t á l y .
hogy a tanár nevendékeit a protestáns egyház alkotmáI. A célt lásd a Ill-dik osztályban.
nyával is közelebbről megismertesse, s bennök igaz proII. Tananyag a z e l s ő i s k o l a i f é l é v b e n , h e t e n - I testans szellemet költsön, mely a türelmesség, a haladás,
k é n t 2 óra.
munkásság és szabadság szelleme.
S midőn erre törekszik, ovakodjék, nehogy miként
Egyháztörténet a reformatiótól az ujabb időkig,
fentebb is kiemeltük, az igazság és világosság iránti túlPálfy nyomán.
buzgalomból, akaratán kivül is a felekezetesség szellemét
Második iskolai félévben.
! csepegtesse növendékeibe. A protestautismus elvénél és
lényegénél fogva mindig távol volt a türelmetlenség szelA reformatio története hazánkban, Pálfy nyomán.
lemétől s hiszszük is, hogy hová tovább, annál inkább
III. Módszer.
tisztulván vallási tekintetben a nézetek és fogalmak, maga
a korszellem s a tisztult keresztyén vallástudat elegendő
Jóllehet az egyháztörténetnek úgy is mint tannak,
biztosítékot nyújt az iránt, hogy e tekintetben semmiféle
úgy is mint vallásnak előadási módját eléggé bőven jefelekezetnek
ne sikerüljön többé fölkelteni a türelmetlenség
leztük, tekintve azonban e tárgy fontosságát prot. szemádáz rémeit, mivel a keresztyénség lehántva magáról az
pontból, s nem tévesztve szem elől azt, hogy ezen oszemberit, mely istenszerűségét vastag kéregként borította,
tályban már érettebb s így önállólag is itélni képes
végcélja : a tisztán erkölcsi élet s benne az értelmiség,
ifjakkal van dolgunk, nem tartjuk feleslegesnek az ez
igazság és szeretet felé föltartózhatlanúl halad.
osztályban követendő módszert még a következőkkel
pótolni, illetőleg módositani.
VIII. O s z t á l y .
Míg e tantárgynak az algymnáziumban való előadása inkább csak az eseményeknek merő chronologiai
I. Cél.
elősorolására és magyarázására szoritkozik, addig a felA gymnázium ez utolsó osztályában a vallástanítás
gymnasiumi egyháztörténeti előadás az események s külöcélja egy részről a keresztyén hit- és bölcsészeti erénynösen a ker. tanok és egyház fej lésének vagy hanyatlátannak (ethikának) magasabb vagyis bölcsészeti szempontsának okait és következményeit kutatja, s így magasabb
ból töi'ténendő előadása s kezelése, hogy ez által a tanuló
szempontból itéli s dolgozza fel azokat.
ifjak egyrészről a vallás bölcsészeti részével és mivoltával
A mennyiben pedig ezen osztály növendékei már a
kellően megismerkedjenek, másrészről az egész gymnabölcsészettel is, legalább ennek némi elemeivel is foglalzialis vallástanítás akkénti betetőzése, hogy azok, kik a
koznak, annyiban az egyháztörténetet előadó tanár elsőtheologiára mennek, magokkal biztos alapot, a kik más
rendű kötelessége leend, a tantárgyat bölcsészeti szemvilági pályára lépnek, nem csak elegendő vallásismeretet,
pontból fogva fel, a történelem logikájára minden lépten
hanem a mi legfőbb, tisztult egyetemes keresztyén- és
nyomon figyelmeztetni növendékeit, hogy lássák, miszerint
protestáns öntudatot, erős meggyőződést, s az igazság és
sem a társadalmi, sem különösen az erkölcsi világban
erkölcs követésére rendithetlen akaraterőt vigyenek az
megelőző okok nélkül semmi sem történhetik, s hogy az
életbe.
okok kérlelhetlen okozatában jelentkezvén a történelem
logikája, akik azokat szövik és előidézik, első rendben
II. Tananyag.
minden esetre az emberek, de a ki azokat bölcsen vezérli,
E l s ő i s k o l a i f é l é v h e t e n k é n t 2 óra.
igazgatja s az emberek gyakran önző számításai s minden
várakozásuk ellenében jó eredményre segíti, mindenesetre
A) Keresztyén hittan.
egy fensőbb egyetemes lelki erő, melynek úgy az egyesek,
A tananyag felolvasása.
mint a nemzetek sőt egész világok sorsa is kezében nyugszik. Ezen iránynak kell egész előadását által lengnie,
1) A szentírás, mint a keresztyén vallásismeret formi a nélkül, hogy a tárgyat per eminentiam, mint vallást
rása, fogalma, nevei, részei, tekintélye, s autenthiája. Az
kezelné, az egyháztörténet nagy mezején fölmerülő nagyó- és uj szövetség kánonja. A kinyilatkoztatás fogalma
szerű jelenetek, lelkesítő példák, megragadó jellemek és
és módjai. Supranaturalismus, rationalismus, natúralismus
események ily irányú és szellemű magyarázata erkölcs2) Isten, az ő tulajdonságai és műve, fogalma, s
vallási tekintetben még is a legszebb sikert fogja eredléte melletti bizonylatok, attribútumai, gondviselése, sz.
ményezni, mert fejti a növendékekben az erkölcsi jelleháromság, az ember mint Isten képe, bűn, Krisztus, az
met, s a megtisztult józan vallásos életet.
örök végezet szerinti meghatározás (praedestinatio), megigazulás (justificatio), kegyelmi eszközök, egyház
Nem mellőzhetjük azonban, hogy a hazai reformátió
28
inkább irányuk-, s azon idők szellemének és történeteinek
alaposabb megértése végett olvastatja, a mik a tanár részéről mindenkor előbb gondosan kiszemeltetnek, s kellő
magyarázat által az olvasás alatt világosíttatnak.

A halál után való lét. A halhatatlanság bölcsészeti
fogalma.
Második

félév.

B) Ke, esztyén erkölcstan
A t a n a n y a g felosztása lehetne.
Első rész. Egyetemes erkölcstan. Az emberi akaratról általában, az akarat főtör vényei, iránya, az ész
mint erkölcsi eszmék kútfeje, az eszmék jelleme, lelkiismeret, az erkölcsi jónak eszméje, erkölcsi főtörvény,
ennek különféle képlegei. Az erkölcsi elvek és azok osz-

tályzata (eudemonismus) Szabadság, különféle vélemények
a szabadságról. Az erény teljes fogalma s kellékei, kötelesség, törvényszerűség, az erkölcsi rosz, beszámitás (imputatio), moralismus, immoralismus és fajai, indiíferentismus, skepticismus, probabilismus. A kötelességek összeütközése.
Második rész. A kötelességekről általában. Önbecs,
jogosság, kedély, erkölcsi pallérozódás, felebaráti szeretet
polgári kötelességek.
JESZENSZKI P Á L .
("Vége következik.)

ZE3
dacára, hogy az országgyűlés a polgári házasságról szóló
és más hasonló tárgyú törvényjavaslatok tárgyalását
Könyvismertetés.
későbbi időkre halasztotta. De igen jó, hogy a programúinak is iparkodott megfelelni, mert nagyon igaz, a mi e
„Protestáns alkalmi beszédtár". III-dik kötet. beszédek csillaga alatt olvasható, hogy „a j e 1 e n t á r Szerkeszti s kiadja Margócsy József, irsai ev. lelkész s a
sadalmi mozgalmakat tekintve, elérkezett
pestmegyei esp. aljegyzője. Kapható a kiadó-szerkesztőnél.
az idő, h o g y a g o n d o l a t u n k n á l is g y o r s a b -Ara 1 frt 50 kr.
ban m e g é r k e z h e t ő j ö v e n d ő h ö z szép csendesen előkészüljünk."
Az izraeliták a többi közt kévét is szoktak volt
hozni áldozatul az Ur oltárára. Egy ily kévét és pedig
S midőn ez úgy igaz, most következnék megi mergazdag kévét nyújt most a lelkésztársak elé Margócsy,
tetni : mit tartalmaz e két beszédke ? melynek, mindketa fentcímzett kötetben. Mert ha a beszédek számát te- tőnek irója G a r z ó G y u l a — a vállalat jövendőbeli
kintem, az 40—42 — és igy oly tekintélyes szám,
társszerkesztője — békésgyomai ref. lelkész. E célból,
hogy ennélfogva is gazdagnak mondható ; ha pedig az
hogy mind az időszerű tartalom, mind a kenetteljes irályélet és halál külömböző eseteire s viszonyaira való tekinról fogalmat nyújtsak, a következőt irom ki belőle iztetből vizsgálom, akkor a különféleségre nézve is gazlelitőül: „V é g e a v a l l á s n a k ! — kiáltják sokan,
dagnak tekinthető; s ha az értéket, tehát a lényeget
aggodalmas szivvel, midőn szemlélik, hogy az újszülött
veszem szemügyre, akkor e szempontból is gazdagnak
kisdedek beiratás végett mindenek előtt a község házához
kel azt nyilvánítanom.
vitetnek. Mi pedig úgy vagyunk meggyőződve, hogy az
De nyissuk fel magát a könyvet; az elosztás benne
ezen változást elrendelő törvény, nemcsak nem ellensége,
a régi — jó. Először is keresztelési beszédekkel találkosőt valóságos próbaköve az igazi vallásosságnak. Mintha
zunk. Azt mondhatná valaki: minek ezek ? — hisz az
csak a világ itélőbirája jött volna el ezen törvényben
ágendából elmondhatók az abban levők ismételten isméaz ő szórólapátjával, hogy külön választassék a konkoly
telve. De e felfogás el nem fogadható, nem különösen
a tiszta gabonától! (Máté ev. III. 12.) A vallást fenyejelen mozgalmas időnkben, a melyben, hogy ha meg nem
gető veszély csakis látszat tehát, miután a keresztségnek
ujulunk, elidegenitjük a közönséget. A keresztelési besákramentoma, bensőségét tekintve, nagyon is sokat nyert.
szédek ís legyenek vonzók, meghatók azokra, a kik
A mit eddig a törvény parancsolt s a megszokás tanáhallgatják, azokat úgy az egyházhoz, mint a keresztségcsosnak ítélt, de a mit eddig bizony nagyon sokan benső
nél felvállalt kötelességek megtartására kötelezők.
hit nélkül cselekvének : arra nézve megszűnt minden
Különben az ujabb és ujabb keresztelési beszédek
kényszer. A szokás és a babonás félelem utja: a szív
szélesitik a pap nézetkörét az ily beszédek tartalmára
és a szent meggyőződés útjává változott. Eddig örömmel
nézve. Ha az ember csak az agendalis formulákat ismeri,
beszéltünk a láthatatlan egyház híveiről ;„ezután örömmel
könnyen azt hiszi, hogy azoknak száraz dogmatikai tarfogjuk szemeinkkel látni ezeket. A régiek elmultak —
talmuktól eltérőt mondani alig lehetne; igy azonban
ime mindenek megújultak ! Elérkezett a kényszer nélküli
ujabb és ujabb felfogással találkozik az ember.
vallásosság kora, midőn az egyházi élet körében is beE kötetben a k. b. szakasza alatt 5 beszédkével
teljesült, hogy szabadságra hivattattunk a Jézus Krisztustalálkozunk Az első kettő szól „a p o l g á r i
anya
ban. (Galat. 5. 1.). Megfogyatkozhatunk tehát számban ;
k ö n y v b e t ö r t é n t b e i r a t á s u t á n r a . " Ebből
de benső erőben megfogyatkozni nem fogunk." íme a
1
azt látjuk, hogy szer eszto megmaradt régi programmjánál,
helyes felfogás, melyet ugy a modern, mint az orthodox

párt egyaránt magáénak fogadhat; de melyet én részemről épen azért csakis modernnek fogadok el, mert a láthatatlan egyház felőli dogma itt világosan van feltüntetve.
IJgy ezen első, mint a második beszéd cáfolólag harcol
a hit — s egyházellenes álbölcsek ellen, óvólag, meggyőzoleg a híveknek. Igazán kedvem volna, mindkettőt
egész terjedelmében kiírni, ha e lap tere miatt ezt tenni
lehetne.
Elég legyen azonban ebből ennyi, annak érintésével
hogy midőn M a r g ó c s y szerkesztőtársat választott magához s választott a református testvérek közül azért,
mert vállalata pártolói fele részben a református tiszttársak, úgy igen jó választást tett, arra nézve, hogy e
vállalat közös érdeknek szolgálván, úgy mint egyházi
lapjaink — mindkét felekezet papja a szerkesztésben
egyesüljön.
A további három beszédke szokásos alkalmakra
szól. Ezek ketteje S á r k á n y S á m u e l esperes tollából
való, a kit a többi kötetekből úgy tanultunk ismerni,
mint a ki a szivek papja, a miről tanúskodnak mostani
beszédei is, a melyek ellen állhatlanul megteszik hatásukat
a hallgatókra.
A keresztelési beszédek után „ E g y h á z k e l ő
a s s z o n y k i b o c s á t á s a " alkalmára szóló beszéd
következik, B o g n á r E n d r e lovászpatonai lelkésztől,
melyről a midőn azt mondom, hogy mindaz, mi ily alkalomra egy anya szivének, Istene iránti felbuzdulására
szükséges, oktató modorban beufoglaltatik — az által
megmondtam, hogy semmi kivánni valót sem hagy
hátra.
A keresztelési beszédek szakasza után, az esketési
beszédek szakaszával találkozunk. Ha elgondolom azt,
hogy az esketési beszédek három elemből állanak s ez:
hogy szeretet-, munka- s Istenről szóljunk, akkor kivánatosnak találom az oly beszédeket, melyek e három
elemet más és más felfogás, berendezés — hogy ugy
mondjam — vegyelemzés által más és más alakba tárják előnkbe. Ma ugy is azt mondjuk, hogy a polgári
házasság hangoztatása körülbelol annyi, mint az egyházi
esketéstől való idegenkedés, melyet nagy részben esketési
beszédeink tévesztett hatásának is tulaj donithatunk, S ha
azt kell tekintetbe vennem, hogy sok tiszttárs az esketési
beszédekkel könnyen bánik el, hogy egyet vagy egykettőt mond minduntalan, vagy hogy azok tartalmára
nincs kellő gonddal, akkor „a h á z t e t ő k r ő l k i á l t v a "
kell kiáltanom: elevenítsük, tegyük hatásossá esketési
beszédeinket uj alak, élénk tartalom, vallásos elem által.
— Az itt található beszédek e célnak tökéletesen megfelelnek.
Az első beszéd tárgya is e véleményem mellett tanúskodik, melyet T ö r ö k J ó z s e f ceglédi lelkész így
fejez ki :
ki mást nem b o l d o g í t
S o h ' s e m l e s z a z b o l d o g i 11.<<:

Ezen beszéd eleitől végig tartalomdús, hatásos és
népszerű.

A második beszéd felfogása is állitásom mellett
szól, midőn B a u e r A d o l f hidegkúti lelkész a menyegzőről szóló evangelium alapján a menyegzői ruháról s
annak ékességeiről beszél. Három ily ékességet emlit fel,
nevezetesen: 1. a z i s t e n i f é l e l m e t ; 2. a s z e r e t e t e t ; 3. a z e g y e t é r t é s t . Az alapigét szépen,
találóan alkalmazza, midőn mondja, hogy : „ a z o n men y e g z ő i r u h á r a m u t a t o k , m e l y kell, h o g y
e z e n ó r á t ó l f o g v a a ti ékess égtek l e g y e n . "
Beszédében szerző több szentírási idézetet meglepő ügyességgel tud beleszőni, s ez emeli a beszéd értékét.
L á n g A d o l f tápió-sz.-mártoni lelkész nemkülönben bizonyítja fölhozott állításomat, midőn arról értekezik, hogy : „a h á z a s s á g k e r e s z t " és pedig elviselheti en házi kereszt a hitetlenekre, de boldogító érdemkereszt a hívőkre nézve. S itt megjegyzem, hogy
valamint e beszédben, úgy a többi előzőben sem hiányzik a vallásos elem; sot általán kimondhatom, hogy a
vallásos elem az erkölcsivel mindenütt szerencsésen van
egyesítve, amit lesz alkalma az olvasónak a következő
beszédekben is kiemelve látni.
Az eddigi esketési beszédek szokásos alkalmakra
szóltak, ezeket természetes rendben követik a kiválóbb
alkalmakra szólók. Ezek elseje S á r k á n y
Sámuel
esperestől való, e kérdés feletti értekezéssel: m i t ő l
függ a házassági szövetség megáldatása?
S itt kettő a felelet : az egyik a z I s t e n j ó v o l t a ;
a másik: a h á z a s o k s z i v é n e k n e m e s t u l a j d o n a i . E megragadó, szép beszédből legyen szabad
néhány sort idéznem: „Oh, ha nem tudnám, hogy az
ő keze az, mely mindnyájunk sorsát bölcsen intézi, ha
nem kellene hinnem, hogy mindenütt és mindenben a
legnagyobb eseménytől a legkisebbik mozzanatig ott van
az ő láthatatlan atyai intéző keze; — és ellenkezőleg,
ha az volna meggyőződésem, hogy ezen ti szövetségiek
csak a kedvező véletlennek csodálatosan szövődött játéka,
melynek keletkezése, fejlődése- és jövőjére egy felsőb
hatalomnak semmi legkisebb befolyása sem volt; — akkor,
óh akkor — kételyek támadnának keblemben jövőtök
felett és tartanom kellene attól, hogy az az öröm, mely
e pillanatban szemeitekből kisugárzik s tanúskodik a
boldogságról, melylyel szivetek telve van, nem egyéb
egy tündéri varázslat-, egy bűbájos álom-, egy ködfátyolképnél, mely a mily gyorsan jött, oly gyorsan fog
talán szét is foszlani, hogy utána megmaradjon a sziv
fenekén egy keserű — soha ki nem törülhető tudat — a
csalódás gyötrő tudata.
De nem ! nem a véletlen játéka, Isten atyai keze
fűzte szorosra köztetek ezt a boldogitó viszonyt."
Elég ennyi mutatványul a remek beszédből.
A második kiválóbb alkalmi „A h á z a s f e l e k
k ö z ö s ú t j á r ó l " értekezik. — P e t z G r y u l a mezőberényi lelkész, úgy látszik, leánya esketésekor mondotta
s igy e beszédben az apa szól, szól pedig a k ö z ö s ú t
k e z d e t é r ő l , f o l y t a t á s á r ó l és végéről. E
beszédnél a középső részt, a közös út mikénti folytatását
28*

nem látom eléggé kiemelve, ámde azt a tunulmányozó
kedve szerint pótolhatja. A keret, az anyag megvan —
a pótlás azért könnyű.
A következő beszéd l e l k é s z
esketésekor
mondatott P f ei f e r L a j o s bó'nyi lelkész által. Tárgya :
mi n y ú j t k e z e s s é g e t a h á z a s o k b o l d o g s á g á n a k ? — Hivatkozva a jegyesekre ily feleletet ád :
1) a k ö l c s ö n ö s s z e r e t e t ; 2) a s z e l l e m i k é p z e t t s é g . Ezen logikai következetességgel írott beszédnek még az a nagy előnye is van, hogy bármely más
„ i n t e l l i g e n s " jegyesek esketésekor is, csekély változtatással fölhasználható.
P. L.
(Folytatása

következik.)

BELFÖLD.
Sár-Szent Lőrinc.
F. év. febr. hó 13-án egy szép családi ünnepnek
voltam tanuja: öreg Kis János, csizmadia-mester, ülte
feleségével, Szalai Zsófiával házasságának 50 ik évfordulóját. Ez a szerény ünnep bátran itt marad hatna a mi
szép emlékezetünkben, nem is kívánkozik ez a nyilvánosság terére ; én mégis ide hozom, egyik bizonyságául
azon édes tapasztalatomnak, hogy mégsem olyan romlott
a világ, nem oly roszak az emberek, mint ezt némelyek
kürtölik, s bizonyságaid annak, hogy a józan, szabadelvű
lelkészek bizony nem mételyezik * meg a népet. Öreg
Kis Jánosék, 50 éves házasságuk alatt, a szó szoros értelmében folyvást békességben éltek, becsületes munkásságuk által szép világi vagyonra tettek szert, rájuk és
egész családjukra az irigység som mondott még soha
semmi roszat, igaz kegyességben töltötték életüket, s
mint Balassa és Badics lelkészük, olyan hit világában
mozogtak, mely világosit is, melegít is. Azon kis beszéd,
melyet az ünnepélyen a háznál tartottam, az utolsó betűig mind igaz Kis Jánosékra vonatkozólag, hadd álljon
az itt emlékül és az igaz érdem elismeréseűl.
Tisztelt társaság! tisztelt öreg házaspár! Nemcsak
a barátság-, hanem az Urnák nevében is jöttünk mi most
itt össze. Mielőtt azért a barátság poharához nyúlnánk,
hadd váljék ez a hely, kegyeletes érzelmeink által, templommá, hadd lehessek én habár erőtelen tolmácsa azon
érzelmeknek, melyek most ez innepélyen lelkünket mélyen
elfogják.
„ M e g s z e n t e l j é t e k az ö t v e n e d i k
eszt e n d ő t ! " igy szól Mózes (3. k. 25. r. 10 v.) Egy ötven
éves, úgynevezett aranylakodalmat szentelünk, ülünk mi
most. Oly r i t k a , oly ö r v e n d e t e s , oly á l d o t t és
h á l á r a k é s z t o ez az ünnepély.
R i t k a , mert 50 év szép idő e rövid életben, mennyivel inkább 50 év a házasságban. Hol a násznép, mely
ezelőtt 50 ével körülfogta az akkor ifjú-, most 50 év

alatt szeretetben megőszült ezen hű öreg-párt? A legtöbbje kün pihen a temetőben. Az öreg pár pedig itt
van, annyi év után, egészségben, jó kedélyben, mint a
kik a mértékletesség forrásából itták az életnek örömeit.
Itt állnak ők és uj tisztelők, uj örvendezők, uj arcok
veszik őket körül. Ezért mondám, hogy ritka ezen ünnepély, mely osztályrészül csak keveseknek jut.
De nemcsak ritka, hanem ö r v e n d e t e s is ez
ünnep. Tisztelet az öreg kornak, de méginkább tisztelet
az igaz érdemnek. A leghosszabb élet is magában véve
csak olyan, mint egy értéktelen, üres ráma, kép, tartalom nélkül. Az idő rámáját szép élettel kell betöltenünk.
S azért örvendetes ez az ünnep, mert e szerető öreg
párnak élete tartalmas, ez az öreg pár- az idő rámájába
egy szép képet, szép életet foglalt, melynek alapvonása
tiszta, mocsoktalan b e c s ü l e t e s s é g s józan, igaz
v a l l á s o s s á g , és lehetetlen, hogy kegyelettel s tisztelettel ne nézzünk e szép képre, e szép életre. Boldog,
ki mint ez öreg pár is, igy szólhat a költővel:
„Ugy éltem, hogy életemet
Visszaélni ne bánnám,
Ugy éltem, hogy életemet
Végezni ne fájlalnám.
Megcsókolgattam rózsáját
Megizzadtam vaspályáját.*

Epen ezért á l d o t t is ez az ünnep. Áldása a
múltnak szép emléke, a nyugodt jövőnek biztos reménye
és a jelennek boldogsága. Az emlékezet most visszafelé
fordítja lelketek szemét a múltba. Oh látni ott a szeretetben, békességben lefolyt életet, érezni, hogy „Nem fekszik
súly az eltöltött időkön, Nincs szemrehányás a nagy életen", tudni, hogy az élet szenvedései és küzdelmei — mert
hisz melyik élet volna küzdelem nélkül — tudni, mondom, hogy az életnek szenvedései megtörtek a ti hiteteknek paizsán, végig nézni most az öregségnek ezen
ünnepélyes alkonyán egy munkában, becsületben és vallásossságban lefolyt szép életen : mily nagy Isten áldás
ez tinéktek! A reménység angyala is itt áll most mellettetek és a múltból veszi biztatását. Legyen is a szép
múltnak jutalma, szép, csendes, nyugodt jövendő. S míg
szemetek a múlton tévedez és nyugton tekint a jövőbe,
addig a jelen is édes örömre hív titeket, látva itt a tisz
telő, szerető gyermekeket, unokákat és dédunokákat,
látva itt a rokonok és tisztelők seregét, kik meghatottan
veszünk titeket körül s örülünk ez áldott ünnepen. —
„Áldja istenét, kit istene megáldott!" Titeket megáldott,
épen ezért h á l á r a k é s z t ő is ez az ünnepély. Oltár
most szivetek, melyen hála lángja ég s szemetekben a
hála könycseppje ragyog, azon jó Istenre gondolva, ki
az éveknek e hosszú során át titeket védett, vezérelt s
lelki testi áldásaival elhalmozott.
Most mit kívánjak én tinéktek, néktek, kiknek
minden nemes vágyatok bétölt ? Csak kevés e minden
a mit kívánhatok; kívánom, hogy a milyen szép volt
élteteknek hosszú nappala, legyen olyan szép ennek

alkonya is! Fogadjátok forró kézszorításomat , e
forró kézszorításban igaz tiszteletemet; fogadjátok köszönetemet azon szép oktatásért, melyet a ti példás éltetek nekünk mindnyájunknak nyújt. Az istennek békessége legyen veletek és velünk mindnyájunkkal !
SÁNTHA

volt. A nehéz körülmények között közelismerést érdem lőleg vezette hivatalát.

IRODALOM.

KÁROLY.

KÜLFÖLDI EGYHÁZ ÉS ISKOLA.
A németországi protestáns egyházat nagy veszteség
érte. Holtzmann Gyula, ki a bádeni protestáns egyház kormányrúdjánál, fejedelme oldala mellett 16 évet töltött,
február 22-én 72 éves korában Karlsruhéban meghalt.
O egyike volt azon ritka theologusoknak és egyházkormányzóknak, ki, dacára a nagy hévvel folyó hittani
s egyházalkotmányi harcoknak, életében köztiszteletben s
szeretetben állott, halálával pedig mindegyik theologusi
táborban közfájdalmat okozott. Úgy, hogy a koporsója
felett szónokló lelkész méltó joggal elmondhatta, hogy azon
lelkészek között, kiket a boldogult 16 éven át kormányzott,
nem volt egy ellensége sem. Mely köztiszteletet korántsem azzal érdemelte ki, mint ha talán mindenkinek kedvében járni, mindenkinek igazat adni akart volna ; hanem
mivel ő hiven s következetesen haladt az általa leghelyesebbnek tartott ösvényen, a nélkül, hogy kétségbe
vonta volna, hogy más útak is célhoz vezethetnek. 0
buzgó híve maradt mindvégig az ó tübingai iskolában
Bengeltől és Staudeltől elsajátított észszerű supranaturalismusnak ; de kegyes s mélyen vallásos lelke irtódzott
volna a más iskolák követőire a kárhoztatás kövét, avagy
a gyűlölet nyilait hajítani.
Tanulmányai bevégezte s négy évi segédlelkészkedése után karlsruhei tanár lett, és 1826-tól 1847-ig a mily
lelkiismeretesen, ép oly sikerrel működött itt mint a
mennyiségtan s nyelvek tanára, és mint vallástanár.
Ekkor Heidelbergbe ment az ottani egyik lelkészi állomás elfoglalására, hol tizennégy, előbb viharos, majd a
reactionarius kísérletek miatt ádáz év alatt, gyülekezete
bizalmát teljes mértékben kiérdemelte. Mely idő alatt
egyszersmind a theologiai seminariumban a gyakorlati
theologiából előadásokat is tartott. Midőn 1860-ban a
Báhr-féle agenda miatt a harc kitört, mely ezután 17 év
hosszant dúlta az egyházat, Holtzmann az ezen agenda
lutheránus iránya ellenében szigorúan ragaszkodott kálvinistás álláspontjához, de a nélkül, hogy a pártküzdelmekbe mélyebben belevegyült volna.
Igy történt, hogy Ullmann visszalépése után Ő volt
az egész tartomány előkelőbb lelkészei között az egyetlen, a kit a tartomány egyházkormányzójául ki lehetett
nevezni, ha csak azt nem akarták, hogy eleve már vagy
egyik vagy másik párt ellenséges állást foglaljon el a
főegyháztanácscsal szemben. Valóban szerencsés választás

*Arab nyelvtan. Irta Dr. Hatala Péter, a budapesti
kir. magy. t. egyetemen a sémi nyelvek ny. r. tanára. Bp.,
77. 8-r. V I I I + 1 5 0 1. — Párhuzan a magyar és mongol nyelv terén. Irta Szentkatolnai Bálint Gábor. Bp.,
77. keskeny 8-r. X X X + 62 1.— Legújabb időben egész
Európa külpolitikai viszonyai akként alakultak, hogy a
közfigyelem kelet felé fordult; s mivel napjainkban a
tudomány sok tekintetben karöltve jár az élettel, a keleti
nyelvek mind szélesebb körű tanulmányozás és érdeklődés
tárgyává lettek. Ideje is, hogy kivált mi, tőszomszédai
keletnek, fölismerjük hivatásunkat, hogy jelszóvá legyen
nálunk : Keletre magyar ! Nagy feladatunk megoldására
azonban mindenek előtt nyelvismeret szükséges, mely eszköz elsajátításának könnyítésére adták ki fönncimzett
szerzők, jelen munkáikat. Hatala műve olvasmányokkal
és szótárral van eliátva, s tekintettel van a főbb sémi
nyel tágakra és az élő nyelvi e. Bálint tanulmánya létrejöttére alkalmat adott Hunfáivy Pál Magyarország Ethnografiája cimű munkája, mely, Bálint szerint, hazai
nyelvünket és őstörténelmünket illető részében egyoldalulag
van irva. Enuek tételeit cáfolja a szerző, leginkább
az által, hogy a magyar és mongol nyelvek közötti rokonságot, összehasonlítások által bizonyítgatja.
* GarzÓ Gyula úr, a gyomai ref. egyház egyik rendes
lelkésze, folyó év októberében megjelenendő „ E g y h á z s z e r t a r t á s i s z e n t b e s z é d e k " című munkájára
megrendelési felhivást küldött be hozzánk. Ismert nevű
egyházi írónk, tájékoztatás és egyszersmind megnyugtatásúl is, mindazoknak, akik már előre is ismerni óhajtják
az iró szellemét, és az ii'ányt, mit műve képvisel, kijelenti,
hogy theologiai álláspontjára nézve, a positiv keresztyénségnek rendületlen híve;
de, nem a szellemgyilkoló
betű, hanem Urunk azon, mélyen a jövőbe vágó nyilatkozata értelmében, mely János evangyélioma 16. r. 12. és
13. verseiben foglaltatik. Midőn tehát hiszi és vallja, hogy
a lelkész a szentesitett hitvallás korlátai között tartozik
szólni a gyülekezetben : belátja egyszersmind, hogy a
következendőkre is kell gondolnunk, meri; protestáns egyházunk mivoltja, jelen állása, a valósítandó eszménytől
még nagyon távol áll. Sok teendőnk van a cultus körül
is, mert a reformátio az egyházból, a sok szemét el, sok
gyöngyöt is kisepert. Épen ezért korunk kettős feladata:
a mult hibáit helyreütni, és elvégezni saját munkáját is,
miután el nem némítható örök követelmény, hogy amint
halad a világtudat mindenoldalú kifejlődése, a vallásnak
is oly mérvben kell szétárasztani az életre, égi erejének
gazdagságát. Az ily szellemben irt mű tartalmát k e r e s z telési? confirmálási, urvacsorai és esketési beszédek képe-

zik, kiváló figyelemmel a kilátásba helyezett polgári
házasság és vallásszabadságról szóló törvényekre, valamint az ünnepek és különböző alkalmakra is. A körül
belül 12—1."> ivre terjedő mű ára, csinos kötésben 2
o. é. frt, de amely csak utólagosan lesz szerzőhöz Gyomára (Békésm., postahely) beküldendő. Egyelőre tehát
csakis mielőbbi megrendelést kér, a megrendelési felhíváson csoportosítva, vagy levelező lapokon. A megrendelés
kötelező erejű. Gyűjtőknek a szerző, minden 12 példány
után egy tiszteletpéldánynyal szolgál.
A ,,Vasárnapi Újság" ez év elejétől kezdve füzetekben is kapható lesz, s két füzet már meg is jelent,
az első a január, a másik a február havi 4—4 számot
tartalmazva. Minden füzet színes borítékkal jelenik meg
s 70 krajcárért minden hazai könyvárusnál hapható. —
A „Vasárnapi Újság" számainak ily füzetekben kiadására
az a tapasztalat indította kiadó-hivatalunkat, hogy az
olvasó közönség egy része szivesebben szerzi be olvasmányát ily nagyobb adagokban, mint számonként. A
külföldi, kivált német illustrált lapok füzetes kiadásai
Magyarorságon is igen el vannak terjedve, a minek részben az is lehet oka, hogy nem volt ily füzetekben is
megszerezhető magyar vállalat. E füzetes kiadás által
egyszersmind lehetővé tettük, hogy később jelentkező
előfizető is teljes számú példányokat kaphassanak az év
elejétől kezdve.
Ugyancsak a Franklin társulat kiadó-hivatalában
(Budapest egyetem-utca 4-dik sz ) megrendelhető a „Képes Néplap" legolcsóbb hetilap a magyar nép számára,
mulattató és tanulságos tartalommal, s a hazai és külföldi politikát tárgyaló rendes rovattal. Előfizetési ára félévre csak 1 frt.
* Tájékoztató pontok a theologia terén. Irta Balogh
Ferenc. Debrecen, 77. k. 8-r. 27 1. Ara fűzve 25 kr
— E röpiratban a szerző, tulajdonkép a magyar protestáns modernismust s a soi-disant h a l a d ó ortliodoxiát
akarja egymással szembesíteni. Egyébként e füzet csak
külön lenyomat az „Evangyéliomi Protestáns Lap" februári két számából. Annak idején elmondottuk róla nézeteinket .

KÜLÖNFÉLÉK.
* A királyasszony húsvéti ajándéka. Húsvét szombatján egy magasállásu udvari tisztviselő látogatta meg
Göncy Benő urat, a gödöllői református hitközség lelkészét, tudatván vele, hogy a királyasszony az iskolás
gyermekeknek húsvéti ajándékul: kalácsot, süteményt és
piros tojást osztott ki. Húsvét első napján délelőtt csakugyan meg is érkezett az ajándék az emiitett tisztviselő
felügyelete alatt s állott az egy kétfüiü ruhás kosár kalácsból, egy szintén kétfüiü ruhás kosár cukros süteménybűi s nagy mennyiségű piros tojásból. Szájról szájra járt,

mikép a „Hon '-nak írják Gödöllőről, hogy a kalácsokat
a kis főherceg-kisasszony is segített kiszaggatni s a tojásokat pirosra festeni és márványozni. A fönnebbiekcn
kívül ötven forintot is küldött királyasszonyunk a ref.
egyház iskolás gyermekei számára kiosztás végett a lelkészhez. A r. kath iskolás gyermekek is épen ily mértékben részesültek a kalács, sütemény, piros tojás és
pénz ajándékában.
* Közelebbi Ünnepeink örvendetes érzelmekkel árasztották el a fővárosban a vallásos, s a nagy közönség
vallásossága iránt érdeklő kebleket. A kálvintéri reform,
templom nagy pénteken már az istenitisztelet kezdete
előtt annyira megtelt, hogy a fungens lelkész csak nagy
bajjal törhetet magának útat a szószékig. Es bár a közönség egy nagy része állni volt kénytelen több mint egy
órán keresztül, azért ott maradt mindvégig, hathatósan
élesztetvén a vallásos buzgóság azon megragadó szónoklat által, melyet ez alkalommal P a p p K á r o l y szigetsz.-miklósi lelkész úr tartott. Húsvét Vasárnapján már
reggel 8 órakor megtelt a templom s elkezdődött az első
isteni tisztelet s úr vacsorázás, s mire ez véget ért, már
akkora rég zsúfolva volt a templom a második istenitiszteletre sereglő hívekkel, kik előtt Török Pál püspök
úr tartott nagy érdekeltséggel hallgatott egyházi beszédet. Es a vallásos buzgóságnak — mint értesültünk —
ép ily lélekemelő jeleivel lehetett találkozni a főváros
más öt protestáns templomában is.
* Révész Bálint superintendens úrnak királyi tanácsossá való kineveztetéséről a hivatalos lap april 1-seji
számában megjelent ő felsége a királynak legkegyelmesebb kézirata, mely igy hangzik : „Személyem körüli
magyar ministerem előterjesztése folytán Révész Bálint
tiszántúli h. h superintendens részére e pályán kifejtett
sikeres tevékenysége elismeréseül, a királyi tanácsosi címet díjmentesen adományozom. — Kelt Bécsben 1877.
március 26-dikán. Ferenc József s. k., báró Wenkheim
Béla s. k."
* Gyászhírek. F e k e t e J á n o s , Fejérmegye levéltárnoka s tiszteletbeli főjegyzője, a dunántúli ref. egyh.kerület aljegyzője, a mezőföldi egyházmegye világi jegyzője, f. hó 3-án elhunyt. A megyei közélet, az egyház,
irodalom és társadalom tevékeny és szeretett tagját veszté
el a boldogultban. — A bihari ref. egyházmegyét és Biharmegyét is hasonló érzékeny csapás érte. E r c s e y
Z s i g m o n d , a bihari e.-megyének 1871-ig tanácsbirája,
azután buzgó segédgondnoka, ki számos évig viselt vármegyei főtisztségeket, folyó hó 3-án Hegyköz-Kovácsiban
hosszas szenvedés után, 76 éves korában jobb létre szenderült. Hült tetemei e hó 6-dikán tétettek örök nyugalomra.
* Szalai István, a pesti reform, egyháztanács buzgó
tagja, a köztiszteletben állott fővárosi polgár és képviselő,
a múlt hó utolsó napján elhunyt. Végrendelete még nem
hirdettetett ugyan ki, de hír szerint egy pár hazai prot.
tanintézetnek jelentékeny összeget hagyományozott. Az

elhunyt meleg pártolója és előmozdítója volt életében
mindannak, ami a magyar szellem ébresztésére és fönntartására hatott, buzgó híve volt egyházának, lelkesült
pártfogója az irodalomnak és a közoktatásügynek. S amilyen volt életében, olykép intézkedett végrendeletileg is.
Legyen áldott emlékezete!
'* A ,,Miskolc" egyik közelebbi számában fölszólal
Gérec Károly ur amiatt, hogy a tanitók nyugdijázásáról
szóló 1875. évi XXXII. törvénycikk végrehajtására nézve
a szükséges lépések máig sem tétettek meg Zemplénmegyében. Az emiitett törvény értelmében 1875. jan. l-jétől
tartoznának a tanitók fizetni évdijaikat; de a zemplénmegyei tanitók mai napig sem fizettek egy krajcárt sem,
mert nincs kinek és hová fizetniök. Az egyházi elöljáróság ép ugy nem tud e törvényről semmit, mint az adószedő hivatal. „Én már többször be akartam saját illetékemet fizetni — irja Grérec ú r ; — de nincs kinek.
Kérdezősködtem a tanfelügyelői hivatalnál is ; ott sem
tudnak az ügy miben állásáról semmit." Ha igy hajtják
végre nálunk a törvényeket: akkor bizony a törvényhozók
fáradsága teljesen kárba vész. Reméljük, hogy az illetékes körök a most közlött figyelemre méltó felszólalást
nem fogják ad acta tenni, hanem a mennyiben mulasztást és megrovásra méltó hanyagságot követtek el, mulasztásukat haladéktalanul jóvá teszik.
* Lapunk bezártakor vesszük a hírt Miskolcról,hogy
Bizony Tamás úrnak a sárospataki jogakadémia ügyében
bejelentett s annak idején lapunkban is közlött indítványa
felett április 2-ikán előértekezlet tartatott, melyen az
indítvány mellett szóltak Dr. Ixel Soma, Bódogh Albert,
Rác Ádám, Bizony Ákos, s az indítvány ellen Répászky
Alajos (felekezeti szempontból), Bató István, Horváth
Lajos. Az értekezlet Bizony Tamás úrnak azon kijelentésével végződött, hogy ő indítványát a pataki jogak.
áthelyezése tárgyában fentartja s annak idejében a képviselői közgyűlés elé fogja terjeszteni.

NECROLOG.
Atyám emlékezete.
Remegő kézzel fogom fel a tollat, midőn arról akarok
emlékezni, ki szívemnek legkedvesebb vala ! Atyámról
akarok megeínlékezni: ki róhatná fel kezem remegését?
Egy szerény és igénytelan életet akarok a t. olvasó elé
állítani : ki várhatna tőlem szerény és igénytelen soroknál egyebet?
Atyámról akarok megemlékezni, az ö r e g Borzsák
Andrásról, ki félszázados tanítói pályáját immár bevégezve, aluszsza az igázok álmát a monori sírkertben !
Vagy talán a népnevelés szent ügyének egy ily
egyszerű napszámosa nem érdemli meg, hogy holta után

neve ott legyen kiirva, hol annyi jelesek érdemei felső
roltatának V ! Igaz, hogyha élne, ha tenni tudná : tiltakoznék még szeretett fiával szemben is az ő ismeretes szerénysége az ily eljárás ellen, mely nevét a nyilvánosság
terén felhozni elég vakmerő ; de hát, fájdalom ! hogy
nem tiltakozhatik; fájdalom! hogy most az egyszer és
utoljára a gyermeki őszinte fájdalom és hálás szeretet
elég szerénytelen tud lenni kissé leleplezni múltját annak,
kinek tiltakozásától már nem fél! Bocsássa meg e bűnömet áldott szelleme a kedves jó atyának !
Borzsák András született Fóthon, Pestmegyében,
1803. aug. 12-én; tanult ugyanott 1815-ig; Losoncon
végzé a gymnasiumi és philosophiai tanfolyamot 1815—
1825-ig; Debrecenben a hittanszakot 1825—1827. Innen
Grárdonba (Fehérmegye) ment ki — iskolája végeztével
— akadémikus rektornak, hol is az eltöltött három év
alatt ( 1 8 2 7 - 1830) a gyülekezetnek oly osztatlan szeretetét vivta ki magának, miszerint a gyülekezet több tagjai még évtizedek múlva is gyakran felkeresték a távolban
felejtlietlen tanítójukat s ő maga is csaknem naponként
megemlegető gárdoni boldog életét. 1830-tól 1832 ig,
engedve szülőfölde gyermekei szíves meghívásának —
Fóthon viselt iskola-rektori hivatalt, hol is megszeretve,
majd nőül véve kedves édes anyánkat, a most gyászoló
özvegyet, Koczó Teréziát, úgy látszik, a lelkészi pályával
már ekkor végleg szakított s benső hajlamát követve,
maradt a rögös, de neki gyönyört nyújtó pályán, hol
épen félszázadig ette a szegénységnek fekete, sokszor
hálátlansággal sózott kenyerét, solia meg nem törve, soha
nem lankadva hívogatván magához a kis gyermekeket,
kiknek ártatlan mennyei vonásaiban s okos feleleteiben
taláUa föl földi boldogságát. 1832-ben meghallván jó hírét a már akkor példány-tanítónak Egressy Sámuel
monori lelkész, maga ment érte Fóthra, meghivni őt a
monori gyülekezet első tanítója s rektoráúl, mit is ő szívesen elfogadván, ez idő óta egész 1875-ig ezen gyülekezet gyermekinek oktatására szentelte minden idejét,
környezve köztisztelet és szeretettől, mindenek, de különösen volt tanítványai részéről, kik közül sokaknak már
nem csak gyermekeit, de unokáit is tanitá 1875-ben
mint testileg elgyengült — bár lélekben végig ép és erős
— nyugalmaztatott s azóta saját házában, gyermekei és
számtalan unokái, rá nézve egyedül boldogító, nyájas
körében tölté le az öregség végső napjait, folytonos szelid
mosolylyal arcán, önzetlen tiszta szeretettel szívében,
míg nem végre a mult mártius hó 26-án d. u. 2 órakor
oly szelíden s csendesen elaludt, amily csendes és szelid
volt egész élete. Tizenkét gyermeknek volt szerető atyja,
61 unokának öreg a t y j a , s több ezereknek buzgó
tanítója.
Ennyiből áll a rövid életrajz, mit jó atyámról közölhetek ; de aki őt közelebbről ismeré, beismerheti, hogy
nem túlzok semmit akkoi-, midőn Őt holta után nemcsak példány - tanítónak , hanem példány - embernek
nevezni merem, kiben a valódi Krisztusi szép tulajdonok
egész összege feltalálható volt. Ritka emberről mondható

el az, ami ő róla Soha egy emberrel is komolyan össze
nem haragudott; tűrt és megbocsátott a szó szoros értei
mében ellenségének is; semmiféle szeszes italnak csak
egy cseppje is ajkát nem érinté soha életében ; de még
inkább nem jött ki ajkán soha egy káromkodó szó, egy
átok, vagy illetlen beszéd; nem ismeré a nyilvános mulatságok helyeit, holott maga örökké vidám, kedélyes és
élcelő volt egész haláláig; paradicsoma volt az iskola
és a kedves „ o t t h o n " , a boldog családi kör, tisztán
s kizárólag ezeknek élt, tanitva bennünket gyermekeit,
tanitva mások gyermekeit is a rendithetlen hitre, felvilágosult, józan vallásosságra, hazaszeretetre s mind ama
szép erényekre, melyek ő benne oly — mondhatnám —
túl nagy mérvben valának, hogy szinte kárára volt szegénynek oly nagy jósága igen sokszor, az önző emberi
társaságban, az erényt gúnyoló rideg világban. 0 tudta
miért ? ! Hiszen egyedüli jutalma itt alant a kinevetett
erény édes öntudata, benső boldogsága volt! Ezért küzdött csüggedetlenül, ezért halt meg olyan boldogul!
Temetésén márc 28. d u. 2 órakor rappant nagy
számú nép gyűlt össze helyből és a vidékről, versenyezve
akarván igen sokan, kimutatni azon mély hálát s őszinte
tiszteletet, mit szivök érzett 50 éves jó tanítójuk s igen
szép hangú kántoruk iránt. — A temetési szertartást a
helyi és környéki tanitói kar közreműködése mellett
B a 11 a L a j o s lelkész úr végzé, igen szép buzgó és
megható imában tolmácsolván a vérző szívű rokonok
bánatát s igen méltánylólag, a boldogult érdemeit szépen
kiemelőleg elmélkedvén a boldogult felett eme saját maga
által előre kijelölt alapigék nyomán : H a
mindazok a t m e g e s e l e k e d é n di te k is, a m e l y e k
néktek parancsoltattak:
ezt
mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk,
mert amit kellett cselekednünk,
azt
c s e l e k e d t t t k. (Luk. XVII. 10. v.)
Megható, de egyszersmind a gyászoló rokonság
őszinte bánatát kissé csillapító szép látvány volt a derék
monori nép azon kegyeletes eljárása, mely szerint a temetőbe vezető utcák házain csaknem kivétel nélkül gyász
lobogók lengtek, ezzel is mutatni akarván a nép őszinte
szeretetét s szívből jött gyászát elhunyt kedves tanítója
iránt. Legyen a jósága szülővárosom derék népének
Istentől megfizetve az által, hogy sok oly buzgó s önfeláldozó nemes férfiút állítson a gondviselés közöttük a
népneveles legszentebb ügyének élére, mint aminő az én
kedves jó atyám volt! Béke lengjen a felejthetlen édes
jó atya hamvai felett, virassza sirját őszinte hálás kegyelet, tartsa fenn nevét, munkáját a szép emlékezet!

ADAKOZÁSOK.
A budapesti protestáns országos árva-egylet uj
árvaháza felépítésének költségeire f. év január 5-től március 3-ig báró Kochmeister Frigyes elnök úrhoz a következő adományok folytak b e : Németh Samu 300 frt.
Reusz Henrik 200 frt. Gr. Telcky Júlia, N. N. (Mannó
István), Bozó Pál, JDezsewffy Ottó, Latzkó Antal, Kukovics Imre, Halbauer Rezső 100 — 100 frt. A pesti biztosító intézet 5 évi biztosítás díját 65 frt 70 kr. Sárkány
József, S. és M. Hirsch, Scliuleck Vilmos tanár, Dr.
Wagner János tanár, Wodiáner Béla, Steinacker Gusztáv
lelkész, Halbauer és Kölber, Wahrmann Mór 50—50 frt.
Szontágh Pál 40 frt. Wiener Lipót 25 frt. Schlesinger
J. és S. 25 frt. Píeifer Ignác, Rieger György, Bicberauer
Tivadar, Latzkó és Popper 20—20 frt. Schőn Aurélia
15 frt. Szarvasy Sándor 15 frt. Kotzó Pál, Ilasenauer
Ottó, Bujanovich Sándor, Tuczentallér Antal, Baumgarten
szül. A., Mauthner testv. és társa, Beer Salam, és társa,
Mandl J. J., Malatinszky Vilmos 10—10 frtot.
A budapesti prot. árvaházra: C é k u s I s t v á n
superintendens úr rendes tagsági díj fejében a maga részéről 6 frt, a rozsnyói női gyámintézet részéről 6 frt,
a rozsnyói confirmánsoktól G f r t ; L t l k Ő B é l a r e f . leik.
úr a tornai e.-megyében az esperesi látogatók által gyűjtött összegecskét, jelesen a görgői járásból 4 frt 60 krt,
a szilicei járásból 61 krt. B e k ő G á b o r ref. leik. úr
a gyiidi egyház részéről 1 frt 50 krt, T ó t h L,a j o s
sajó-hídvégi ref. leik. úr 1 frt. F e 1 e k y J ó z s e f foktői
ref. leik. úr a confirmándusok adományaként 2 frt, melyhez adakoztak : Kovács János 3 kr; Varga Gábor 10 kr ;
Pálfi József 20 k r ; Kopasz Károly 5 k r ; Tamás Bálint
3 k r ; Fazekas Béni 2 k r ; Munkássy István 10 kr ;
Vastag László 2 k r ; Dobos István 2 k r ; Berekai Gábor
4 k r ; Borda Berta 50 k r ; Kovács Julianna 10 k r ; Nemes Erzsébet 2 k r ; Pálfi Julianna 9 k r ; Fazekas Mária
10 k r ; Jéri Zsófia 7 k r ; Jéri Eva 2 k r ; Vastag Mária
2 kr. Kis Katalin 2 kr.
A Báíky-árvák részére: K o v á c s J ó z s e f ldsujfalui ref. lelkész úr 1 frt 75 krt. T ó t h L a j o s sajóhidvégi ref. lelkész úr 1 frtot. K i s s K á l m á n n.-kőrösi
tan.-képezdei tanár úr 1 frtot.

Szegszárd, 1877. ápril 3.
BORZSÁK E N D R E ,
reform, lelkész.

Szerkesztői mondanivalók.
Cz. M.-nak T.-Bán. Dolgozata ki van szedve, és a jövő számban okvetlen megjelenik.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. B a l l a g i Mór. F ő m u n k a t á r s : F a r k a s J ó z s e f .
Nyomatott: D e u t s c h M.-fóle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

Huszadik évfolyam.
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Budapest, 1877. április 15.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Szerkesztő- és
K I A D Ó - H I V A T A L :
VIII. ker. Mária-utca 10. sz. I. em.

Előfizetési dij:
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 ltr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

Teljem számií p é l d á n y o k k a l

Azon t. előfizetők, kiknek előíizetésök a
mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.

Az egyházközségek anyanyelvének használatához.
A protestantismus keletkezését és kiterjedését
kiváltképen azon körülmény segítette elő, hogy a
reformátorok minden alkalmat felhasználtak, hogy a
néphez ennek anyanyelvén beszéljenek. Luther legtöbb
iratait, melyekkel a hitjavitás ügyében a németekhez fordult, német nyelven szerkesztette. Ezen nyelven jelent meg p. o. 9 5 tétele, mint a reformátió
programiuja 1517. évi okt. 31-én, a hierarchia és
pápa ellen szóló ily cimü irata „An Kaiserliche
Majestat und den christlichen Adel deutscher Nation,
von des christlichen Standes JBesserung" 1520. évi
jan. 23-án és az „Antikristus bullája ellen" cimü
röpirata ugyan ez évi nov. 17-én. E közlemények
gyújtó hatása, s annyira gyors terjedése, hogy rendesen már az első évnegyedben négy ezer példányban keltek el, csak a népnyelv használata által vált
lehetségessé.

mindég-

Hirdetések dija:
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

szolgálhatunk.

Ueberall weht Gottes Hauch,
Heilig ist wohl mancher Brauch ;
Aber soll ich beten, danken,
Geb ich meine Liebe Kund,
Meine seligsten Gedanken
Sprech ich wie der Mutter Mund.

Innen magyarázható ki, hogy a reformátió Magyarországnak leginkább azon városaiban kezdett legelőször terjedni, melyekben a Németországból kikerülő
hitjavitási iratok tartalmát értették és helyeselték.
A fiatal prot. egyházban pedig4* szintén a latin, tehát
idegen nyelv helyébe a nép anyanyelvét fogadták el.
A rózsahegyi zsinaton 1707-dik évben még az utolsó,
addig szokásos latin ének is kiszoritatott, ós helyébe
a község anyanyelvén szerkesztett fogadtatott el. És
a nyelv ügyével igy voltak nem csak az isteni tiszteletnél, de a közigazgatási ügyek körül is. Itt, mint
ott a néphez anyanyelvén törekedtek szólani, mi
soknyelvű országunkban, 5 millió magyar és 10 millió
más beszédű nép*) között, egy kis nehézséggel jár
ugyan, de a vallás és egyház érdekében üdvösnek
bizonyult be. A prot. község Magyarországon anyanyelvén hallja a sz. beszédet, ezen énekel, imádkozik,
ós a többi egyházi teendőket is e nyelven ^vógzi ós
végezteti. De a közigazgatás utján is a hivatalos felszólalások, jegyzőkönyvek és körözvények, melyeket
az egyházi gyűlések ós hatóságok a községeknek megkiildöttek, rendesen az utóbbiak nyelvén voltak szerkesztve, mert csak ily módon érhették el céljukat,
t. i. olvastattak és az egyházunk ügyei iránti érdekeltséget ébresztették.

Ezt jól tudták a reformátorok, azért minden erejök megfeszítésével oda törekedtek, hogy
a bibliát fordítsák, az istenitiszteletnél az anyanyelvet vegyék használatba és minden felszólalásukkal
a népnyelvén, a tömegeket belevonják a vallás és
A törvény, ezen az egyházra nézve oly üdvös
egyház érdekébe, mert a mi a népnek szent ós ma- eljárást nem ellenzi. A z 1868 évi XLIV t. c. a
gasztos, azt anyanyelvén szereti hallani és maga is
*) Tulajdonkép hazánkban hetedfél millió a magyar s ugyanazon szereti kifejezni a költő szava szerint:
annyi a más nemzetiségű.
Szórk.
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nemzeti egyenjogúság tárgyában, a 15-ik §-ban ugyan

egyházközségtől megkívántatik, hogy

is ezt rendeli: „A felsőbb egyházi testületek ós ha-

zetet alakítson, a gyámintézeti gyűjtő ivek, szamadási

tóságok önmagok

minták és más közlemények pedig csak magyar nyel-

állapítják meg

jegyzőkönyv, az ügyvitel ós

a tanácskozás,

a

egyházközségeikkel való

gyáminté-

a tiszta német

és tót

községekben e magában üdvös intézmény lehetetlenné

érintkezés nyelvét."
Dacára

ven küldetnek meg, miáltal

fiók

e szabadságnak,

melyet

e törvény

a

nyelvet illetőleg az egyházi testületekre átruház, mai

válik, mert nem találtatik senki ki a magyar nyomtatványokat használni képes volna. *)

közigazgatásunk alig veszi tekintetbe a nem magyar
ajkú híveket, csak is magyar nyelven adváu
vatalos iratait. Ezen intézkedés helyén van

ki hi-

mos

jótékony

intézmények

irányában

nagy

anyagi

hol

áldozatokat hoznak, melyek gyakran oly nagyok, mint

a hivek e nyelvét értik, de nem ott, hol a községek

lelkészök kész fizetése. Ily terhek ós kötelesség alatt

nagy része

német vagy szláv. A legérdekesebb köz-

lemény holt betű,
sokára a

ott,

A községek, az esperességek, kerületek ós szá-

melyet

a pókháló ós

feledés hálójába

burkol,

por

nem

ha oly nyelven

van szerkesztve, melyet a nép nem ért,

ós

a mely

a hívekkel nem közölhető.

méltán a jogot is megkívánják, hogy a hivatalos ügyvitelben anyanyelvük is a mennyire lehet
vétessék, mert csak ez úton
egyházuk állása felöl

tájékozhatják

és lehetnek

áldozatkész tagjai egy protestáns

Az által, hogy a hivatalos

ügyvitelnél

a

leg-

tekintetbe

nek minden ereje az egyesek

élő,

magukat

érdeklő

testületnek,

ós

mely-

felvilágosodottságában

újabb időben tekintetet nem vesznek a községek anya-

és jó akaratában, nem pedig oly felsőbb határozatok-

nyelvére,

ban gyökerezik, melyeket a nép zöme az ilyen nyelv

az illető

lelkészek

a legnagyobb zavarba

hozatnak. Leküldetnek p. o. az

egyházi

ünnepélyek

alkalmával tartott remek beszédek, melyeket óhajtot-

miatt nem ért.
Egyes kerületek ily jogos eljárásnak helyt kez-

tunk volna, hogy minden egyháztag megvegyen, vagy

denek adni. Ugyan is a bányakerület a mult

legalább hogy elolvassa, de miután

határozatilag kimondta, „hogy a bányakerületi utasí-

csak is magyar

nyelven jelentek meg, sem az elébbi, sem az utóbbi
cél nem volt elérhető más anyanyelvű

egyházközsé-

tások kivonatosan német ós tót nyelven is
nak." Kívánatos

gekben. Vagy, hogy más példát hozzak fel, „a tiszai

ványaikban

kerület rendszere" 62-ik §-a megkívánja

legyenek.

a

lelkész-

t ő l : „hogy az egyházkerületi határozatokat

hitelesen

hogy

a hívek

a

többi

kerületek

nyelvkiilönfóleségére

évben

kiadassais

kiad-

tekintettel

Az anyanyelv az istentiszteletben és közigazga-

leírja, ós közölje a helybeli gyűléssel" ; igen de hogy

tásban segítette a protesta-itismus

lehet ily kívánságnak megfelelni a nem magyar ajkú

elterjedését, ez marad jövőben is vallásunk

községekben, midőn a kerületi határozatok és jegyző-

házunk tovább fejlesztésének és érdekei előmozdításá-

könyvek csak egy, az

nak egyik leghatalmasabb eszköze. * * )

az

magyar

nyelven

adat-

nak ki ?

megalapítását

WEBER

és

ós
egy-

SAMU.

Több nyelvű községeink viszonyainak ily tekintetbe nem vétele, a hívekre is kellemetlen befolyással
van. Az egyházkerület ós az egyetemes gyűlés határozatai és rendelvényei csak magyar nyelven
vén meg, számos néinet

ós tót, különben

küldet-

presbyter

*) „Utólagosan a fentebbi cikk beküldése után szétküldetett a
magyarhoni egyet. ev. gyámintézet 187"/6 évi jelentése német és tót
nyelven is, mit az igazság érdekében elismeréssel pótolnom kell, fentartván azonban a többi állításaimat (< .
Weber Samu.

és egyháztag, s közöttük a műveltebbek is, sohasem
képesek saját szemökkel meggyőződhetni arról,

hogy

egyházuk ügyeit illetőleg mik történnek, hogy a gyűléseken

mit

terveznek vagy

határoznak

a felsőbb

egyházi hatóságok. Az ignoti nulla cupiclo elve szerint, az ilyen tájékozatlanság és tudatlanság

az

ér-

deket nem fogja ébreszteni és ápolni, hanem azt az idővel

bizonyosan megsemmisiteni. Némely intézkedések

egészen

kivihetetlenek

veszik a községek

azért,

mert

anyanyelvét. Igy

tekintetbe
p.

Q.

nem

minden

**) Jelenleg kétségkivül úgy áll a dolog, hogy méltányos
eljárásnak tűnik fel, ha a hivatalos kiadványoknál a kiilömbözó' ajkú
gyülekezetekre is figyelem fordíttatik. Igen de ez még sok munkával
és költséggel jár, azért óhajtanok, hogy ezen bajt akként igyekeznének az illető' egyházközségek gyökeresen megorvosolni, legalább a
jövó'ben, hogy iskoláikban az anyanyelv tanitása mellett kiváló gondot fordítanának a hazai nyelvre is. Mi számos községet ismerünk,
melyekben a magyar lakosok a közöttük vagy körülöttük lakó német,
tót, szerb, oláh népekkel való érintkezés érdekébó'I megtanulta ezek
nyelvét; nem lehetne-é ujabban a dolgot megfordítani, és lassanként
oda jutni, hogy minden magyar hazai községben, legalább az értelmesebbjei a gyülekezeteknek értenék a hazai nyelvet.
F. J.

A bibliai csodákról.
Második nyilt levél Kozma József f.-szabolcsi espereshez.

Kedves barátom! Miután a bibliai csodákról irt
második cikked is megjelent, ne vedd rosz néven, ha azt
nem hagyhatom válasz nélkül. Nem azért, mintha a levegő
hasgatásában kedvem telnék ; de mert ugy kell, nekünk
tisztünket betöltenünk, hogy egymást meghallgassuk; s
minden indulat nélkül kiki a maga módja szerint, egyesülvén hitünk fejedelmében a Jézus Krisztusban: építsük
az Istennek országát.
Hanem mielőtt cikkedre szólnék, Ballagi urnák első
levelemre tett szerkesztői megjegyzéseire kell hogy válaszoljak. Igen téved B. úr, midőn az ó és uj szövetség
azon tényeit, melyek egész átalánosságban csoda név alá
sorozvák, egyformán a keresztyén hitre tartozóknak
állitja, vagy azt hiszi, hogy én állitom ; s kivonja a következtetést, hogy például, mivel a Bálám szamarának
emberi hangon szólása, s az ördögöknek, Krisztus által
a gargazénusok disznaiba üzése meg nem történhettek,
holott ezek mint csodák vannak följegyezve a Bibliában,
tehát semmi csoda, mely a Bibliában van, meg nem állhat ; s a ki, a Bibliában lévő megfoghatatlan dolgoknak
történeti bizonyosságot tulajdonit, az betűimádó, nem bir
fölemelkedni az istenség helyesen felfogott eszmejéig; s
mint te mondod, az ilyenek megtagadják a Krisztusnak
lelkét, megcsúfolják a tudományt a csodákban, elhomályosítják a lélek szép egét a keresztyén positivumok
sötétségében, stb.
Megállok e kárhoztató szavak előtt; s keresztyén
hitemre, eszemre, istenemre és lelkemre támaszkodván:
szólok ezen elitélő vádakra. Gyermekségemtől, a szabadság és egyedüliség nehéz utain jártam, töretlen mezőkön
vérzettem, a szabadságért a nyomort elvállaltam, betűhöz
soha nem ragaszkodtam, a lélek erejét és lángfolyamát
éhezte és szomjúhozta lelkem, a keresztyén vallásban
születtem, növelkedtem, s az élet megrendítő és csaknem
végkép elborító hullámai között annak szellemét lelkembe,
egyes részeit emlékezetembe kitörölhetlenül bevésni törekedtem s folyton törekszem. Mind ezzel azonban nem
dicsekszem, mert mig ez lelkemnek égi nyugalmat adott,
a szenvedésekben fölemelt, mint az evangyéliom erőtelen
hirdetőjének, volt idő hogy apostolának, a bibliát az
evangyeliomot tanulmányozni kötelességem volt. Tehát
tanulmányozván a Bibliát, klilömbséget tettem és teszek
az ó szövetség azon helyei közt, mellek mint zsidó hagyomány vétettek fel Mózes halála után az ő irásai
közé, s melyhez tartozik a Bálám szamarának szólása ;
klilömbséget az uj szövetség azon helyei közt is, mint a
gargazénusok őrültjei, kik ördöngösöknek állíttatván s
hivén magokat, vad tekintettel rohantak a disznók felé,
s azokat a Tiberiás tengerébe vagy tavába riasztották.
Több példát nem emlitek, de kénytelen vagyok megzavarni azon örömödet, hogy hiszen ekként én is veletek

egy nézeten vagyok. Fájdalom hogy nem lehetek; s a
legnagyobb bajnak azt tartom, hogy ti nézetek után
mentek, s a hit dicső alapját, nem mondom hűtlenül, de
mindenesetre az emberi tudás túlbizakodásával elhagyjátok. Es ez mig sajátlag a ti dolgotok, mindnyájunkat
mélyen érdekel azért, mert ez elébb utóbb szakadásra
vezet. Az én meggyőződésem, hogy még egyszer elmondjam, az ó szövetségre vonatkozólag az, hogy Isten, az
őt még teljesen felfogni nem biró zsidó népet, rendkívüli,
tehát csodás uton is igyekezett tisztább tökéletesebb erkölcsi állapotra vezérelni. Isten ezen vezérlésének egyes
tényeiből, csodáiból, mint mult levelemben is emlitém,
igyekszem kivonni a benne lévő erkölcsi tanulságot; s
mind a gyermeket, mind a már felnőtt embert és keresztyént, ez által is istennek buzgóbb és hálásabb imádására
lelkesítem. Ezt mint keresztyénnek tennem, s az ó testamentomot, az egyes helyek örök szépségein kívül kellően
azért is kell méltányolnom s isteni hitelességűnek tekintenem, mert az uj szövetség az ó szövetségen alapszik ;
az ó szövetségi vallásos szellem, felfogás, az újban már
szinte mint életelv tisztább, bensőbb és magasabb lesz.
A hit és sejtelem ködfátyolképei itt már kivehető alakokká válnak; a tűzben és viharban, felhő és mennydörgésben járó Isten, itt a szeretetben jelen meg, Krisztus személyében tudományában ; az isteni mindenhatóságnak az ó szövetségben jelentkezett egyes csodái, az újban
többé már nem az Atya, hanem a Fiu által ismétlődnek még
egyszer, hogy aztán nem sokára, az evangyéliomi igazságok fénye által megszentelt lelkek már nem csoda és
látás által higyjenek; s bár tiszteljék a múltnak még
ugy látszó gyarlóságait is az abból kinőtt, a portól az
ég dicsőségéig magasult szellemért; de hitök dicső tekintetével a jövendőre nézzenek, Krisztus országa felé vágyjanak, lelkök legdrágább jutalma-, az örök életért lelkesüljenek.
Ballagi úr azon mondására, mely a bibliai csodákat
a székely mondákkal hasonlítja össze : semmit sem szólok,
mert hiszem, hogy azt ő maga sem veszi komolyan. Inkább örvendek annak, amit levelemre irt megjegyzése
végén mond „a Biblia, mint a zsidó nemzet életében
nyilatkozott isteni gondviselés hű tükre, m i n d e n e s t ő l
hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, a fenyítékre mely igazságban vagyon."
Ez már keresztyén theologushoz illő beszéd, s ezen
hittel kellene neki mint a tudomány férfiának vizsgálni
a bibliai csodákat, kimutatván, mi valóban csoda, mi
pedig nem. S a helyett, hogy a Bálám szamarának s a
gargazénusok ördögének festése alatt, a bibliai, különösen
az evangyéliomi csodákat, átalán az isteni mindenhatóságnak, az ész által fel nem fogható, rendkívüli módon
nyilatkoztatását is elvetné, s igy a Biblia isteni tekintélyét rombolni láttatnék : tisztán kellene hinnie és szólnia. Mert hiszen a vallásos dolgok- és eszmékről a csodákról és nem csodákról, kisebb nagyobb részben mindig
eltérő meggyőződéseink lesznek, és ez nem baj; de midőn a hit sem külső sem belső tapasztalás tárgya nem
29*

lehet, kerülnünk kellene a tudomány ruhájával felöltözlassan szétomoltak ; Jézus és az ő tudománya, az örökké
tetett olyan nyilatkozatokat, melyek a hit és vallás tétevaló istent, a maga dicsőségében ragyogtatá fel, s tette
leit hamisaknak állítván, az egész keresztyén vallásos
a lelkek leikévé, a mult, jelen és jövendő világ koréletet és öntudatot veszélyeztetik, & a lelkeket, kiknek mányzásának igazgató s gondviselő atyjává.
egymást legalább méltányolniok, ha nem szeretniök kellene:
Ne légy azért elfogult magasztalója a régi népekegymástól eltávolítják.
nek a szegény zsidó rovására. Nem olvasod-e az egyptomi népről is mily önző volt, s a ktilömböző pogány
A Ballagi úr megjegyzéseire szóló ezen őszinte nyiszekták egymást mint gyűlölték. S bár a zsidó is gyűlatkozat után, cikkedhez értem. Az egészen kitetszik
lölte azt a ki nem volt zsidó, de főpapja, Philó történetíró
azon ingerültség, mondhatnám türelmetlen boszu által, mely
minden ügy védelmének ártalmára van s igaztalan- szerint, a szentek szentében, az idegen nemzetekért is
imádkozott. Tovább megyek. Krisztus megtörve a nemná tesz.
zetek, zsidók, görögök pogányok szükkeblíiségét, az emIstennek mindenek lehetségesek voltak és lesznek,
beri
nemzet testvériségét kimondotta és megszentelte. A
csoda nem csoda egyaránt, én ezt hiszem és vallom,
keresztyénség
e tant lelke szentségévé választá, s mind
mert e nélkül, lelkem meggyőződése szerint nincs isteni
e mellett, a keresztyénség körében nincsenek-e még ma
mindenhatóság. Hogy az embert minden rendkívüli eredmény mélyebben meghatja, s igy a csodák is azon kor- is szűkkeblű nézetek ? nincsenek-e, kik az idvességet is
saját birtokul tekintvén, ha lehetne, abból másokat kirebeliekre megrendítő s a megrendités által növelő hatást
kesztenének, s magokat tennék minden isteni adományok
gyakorolhattak s gyakoroltak, ezen nézet, a lélek természetes voltán, ha ugy tetszik, törvényein alapszik. és kegyelmek jótéteményesévé.
Azért hiába szólítgatod a paedagogokat, nem jönnek seKisebb nagyobb mértékben minden nemzetnek meggítségedre mint szeretnéd. Azt mondod: hát csak a
volt és van saját büszkesége, meg volt és van a vallásmaroknyi zsidóságot részesítette volna Isten növelő kefelekezeteknek is. Egyik a másikat tűzzel vassal üldözte
gyelmében ? mért nem az assziriaiakat, egyptomiakat stb.
s ha ellene egyebet nem tehetett, megátkozta. Igy tiintek
Erre azt mondom: mért nem látod két helyen fölkelni a
le nemzedékek, évszázadok, ezredek, s az ember gyarló
napot, s két anyai keblen egy életnek születését, mely
és önző maradt. S valóban még messze van azon idő,
pedig később, sok életnek lesz forrásává?
midőn a nemzetek és egyházak tagjai, a krisztusi szereAzon nézetedet, hogy a zsidó népet, a csodák netet azon magaslatáig tökélyesülnek, hol elenyész minden
veletlenné tették: nem értem, talán nem igy akartad
magát másoknál hitére lelkére jobbnak valló nézet, ke =
mondani. Az pedig, a legkirívóbb igazságtalanság állítom,
vélység, s tisztelendi egyik ember a másik meggyőződését
midőn a zsidó néptől megakartad tagadni annak legnahitét és szabadságát. Mig e jobb kort elhozná Isten, adgyobb érdemét, hogy t. i. az emberiség összes népei
dig nekünk, mint a magyar nemzet s keresztyén egyház
közt a zsidó volt az egy isten eszméjének szülője és
tagjainak, szükségünk van a protestantismus vallástételeápolója. A zsidónak, az igaz, és azon korszerinti felviláire, azért, mert nekünk az, egyháztársadalmi intézmény
gosodott zsidónak mindene a Jehova volt, s nem imádott
is, s mint ilyen nem nélkülözhet bizonyos hit és elvbeli
több Istent a kivül. Azt mondod továbbá, az egy Isten
megállapodásokat, melyek a lelkiismeret evangyeliomi szaeszméjét a monotheismust Mózes az egyptomiaktól tanulta
badságának tiszteletben tartása, mellett is, azok által,
el s ugy ajánlotta a zsidóknak. Mily tévedés ! A zsidó
kik magokat hozzánk tartozóknak vallják, kell hogy
nemzet törzs atyja Ábrahám volt, ki Krisztus előtt 2,366,
megtartassanak, s nevetségessé tétel vagy földhöz tiprás
Mózes előtt 641 esztendővel élt. Ábrahám vitte a monohelyett védelmeztessenek.
theismust az egyptomiakhoz, kik talán ezért jutalmul,
Itt jövök rá azon botot is emlegető s szinte verenejét is a király hatalmába véteték. Mózes tehát Ábrakedni kész felindulásodra, hogy tőled, az esperesi hivatalhám után 641 esztendővel tanulhatta a monotheismust
ról való lemondást kívánják. Kedves barátom ! én nem
az egyptomiaktól s vihette onnan a zsidó nép közé,
vagyok türelmetlen, s kérem Istent, hogy attól óvjon is
melynek alsó osztálya sok ideig bálványimádó volt, mint
meg engemet. Lelkem a szabadságért való küzdelemben
minden akkori nép. Hogy az egyptomiak közt, ha a
erősödött, hitem a szinte elviselhetlen nehéz próbák közt
felsőbb papság hitte is a monotheismust, Mózes korában
lett megtartója lelkemnek és életemnek. De sem magaés után, mennyire elterjedt s rendszeresített volt a bálmat sem mást csalni nem akarván, a te helyedben és
ványimádás : a történelem kétségbe vonhatlanul bizo- i gondolkodásoddal, ha ellentétbe jönnék a kormányzányítja.
' somban lévő egyházak vallástételével, és saját egyházam
gyülekezetem tanával, a visszalépést mint esperesi, ugy
A zsidó néptől, minden bűne és gyarlósága mellett
lelkészi hivatalomtól is lelkem meggyőződése és szabadsem lesz soha megtagadható azon érdem, hogy az egy
sága iránti kötelességemnek ismerném. Inkább koldusbot,
Isten eszméje, az ő jobbjai lelkében fakadt és nőtt;
mint olyan kenyér melyért lelkemnek meggyőződését szét
őrizte bujdosásában, hordozta harcai közt, s adta át a
kell tépnie s magát képmutatásra aljasitnia. És ha én ezt
tisztultabb kor világnézetének az Isten eszmét, a szemémégsem tenném, s Lutherre, Zwinglire hivatkozva, kik itt
lyes Istent; kit bár a tökéletlen képzelem, emberi tulajnem lehetnek tekintélyek, állásom tisztétől magválni nem
donok- és formával ruházott is fel, de e formák lassan

akarnék : akkor a többi espereseknek kötelességük vissza
lépni; kiilömben ezt tenni nem merve vagy nem akarva,
azt árulnák el, hogy ők sem sokat adnak hitökre, nem
tisztelik többé az egyház hit- és vallástételét, melyre megesküdtek, mely felett ört kell állniok, s magok magokat
is ámitóknak, babonára vezérlőknek tartják.
Mi lesz ebből ? az egyes egyházak megkérdezése,
hiszik és vallják-é még apáik hitét és vallását ? megakarnak-é maradni helvét vagy ágostai hitvallású reformátusoknak, ha úgy tetszik kálvinistáknak, lutheránusoknak, a Jézus Krisztus híveinek ? Ha nem : elszakadnak
s külön egyházzá egyesülnek, mint egyesültek a skót
szabad egyházak nem ily belső okok, de egyházkormányzási tekintetek miatt. Fájdalom fog el, ha a magyar
protestáns egyházat, a helyett hogy reformátusok és lutheránusok egyesülnének : még több részre szakadni látom.
De itt nincs más megoldás ; mert a csodák mint történeti
dolgok elvetése s az egyház hitköréből kizárása — ugy
a mint én meggyőződésem szerint kifejeztem — abban
kulminál, hogy a Krisztust is mint puszta embert tekintsük, ki a természet tapasztalati törvénye szerint született
élt, halt, fel nem támad f , menybe nem ment; e nézettel
aztán, megszűnt a keresztyén név, álláspont és jogosultság, megsemmisül vagy legalább szétfoszol a lélek hitének legszentebb tárgya a halhatatlanság s örök élet is j
s lesz minden hiábavalóság és a lélek gyötrelme.
E ponton már, nem a véleménykülömbség eltűrése,
hanem a keresztyénség alaptanának tagadása, megvetése
forog szóban. Ha te és társaid idáig jutnátok, a mit még
sem hiszek, akkor, bár az elválás fájdalmával, kötelességünk azt mondani, keressetek, gyűjtsetek magatoknak
népet, mely a keresztyén hit szent bizonyossága nélkül
is tud lelkesülni, népe^, mely mint ócska, hitvány lomot,
elhányva apái hitét vallását, dicsőbbet és megnyugtatóbbat alkot ezeknél. Népet, mely vallásával az emberi lélek
meggyőződésének, a nemzetek és társadalmak erénye- és
szabadságának hasznosabb szolgálatot tegyen, mint az
evangyeliom positi-vumain munkák, épített küzdött s a
gyaláztatások vérfördŐk kiállásában is dicsőségben fénylett protestantismus. És mi, bár fájó szívvel, de testvéri
áldásunkkal kívánjuk néktek a tisztább vallásos nézetek
öntudatának boldogságát; s ugy tekintendőnk titeket,
mint a kik férfias erélylyel, lelkiismeretetök meggyőződését és szabadságát követve, a hit dolgában senkinek,
magának a Jézus Krisztusnak sem engedvén, bár tolunk
külön váltatok, de testvéreink lenni meg nem szüntetek;
kik különböző alap- és utakon küzdünk ugyan, de talán
egy cél felé, a földi bölcselkedés és tudás által föl nem
érhető, meg nem határozható, de a lélek vágyaitól, még
ha nem keresztyén ie, elszakaszthatlan örök életért! *)
CZELDER

MÁRTON.

*) Az útlevelet — ugy látszik, ha „fájó szívvel" és eléggé
kenetes szavak kíséretében is, de mégis nagyon hamar kész volna a
t. cikkíró „kedves b a r á t j á é n a k kiadni. Lassan a testtel, midó'n követ
emelünk felebarátunk ellen, mert a követ igen könnyen önmagunkra
is visszahajíthatják. Bővebben közelebb.
S z e r k.

ISKOLAÜGY.
A gymnasiumi vallástanítás

és módszertana.

(Vége.)

III. Tanmódszer.
E tananyagnak különösen hittani része, ugy amint
az részletezve van, nem arra való, hogy mint füzetekbe
foglalt terjedelmes tankönyv, a tanulók által egész terjedelmében betanítva kézikönyvül használtassék , mert
hisz a vallás ily alakbani terjedelmes tanítása a gymnasíum feladatát messze túl szárnyalná, s a tanulók erejét
is meghaladná.
Célja tulajdon kép ennek csak az, hogy egyrészről
az előadó tanár figyelme a magyarázat alatt ezekre is ki
terjedjen, más részről, hogy a tanulók az előadás alatt
ezeket jegyzeteikbe foglalják s egy lehető rövid compendium mellett a feladvány elmondásakor ezen jegyzeteiket
szabadon előadhassák.
A m i már magát a követendő módszert illeti, mindenek előtt kiemelendőnek véljük először az i r á n y t ,
melyet követnie, a z á t o n y o k a t miket kerülnie, s a
m ó d o t , melylyel a vallástanitást kezelnie kell.
Az elsőt, vagyis az i r á n y t illetőleg, minthogyha
akár a tárgyat tekintsük, melyet elő kell adnia, akár
azokat vegyük szemügyre, kiknek azt előadja, nem lehet
más mint bölcsészeti. Az addigi vallástanítás, melyben a
tanuló az alattas osztályokban részesült, inkább a szívet
igyekezett idomítva és nemesítve az erkölcsi életnek
megnyerni, s törekedett megadni mind azt mire mint
erős és biztos alapra most már az értelem is építheti
szellemvárait. Most hát előáll az értelem s hivatkozik vele
született elvitázhatlan jogaira, és a vallástanitásnak kötelessége ezeket respectálva, kielégitni igazságos kívánalmait.
De az ifjak is, kiket az előadó tanár maga előtt szemlél,
az élet azon szakában vannak, melyben ha még nem
túlnyomóbb is az értelem, de csupa tudvágy az egész
ember, s mig a benső sokszor fékevesztett nemes tűz,
mint a gőzerő a mozdonyt, a tettek, vizsgálódás és a
cselekvés mérhetlen terén előre hajtja, addig az okokat
fürkésző speculatio hideg és útjában meg-megállitja § hangosan követeli a magáét. Behatóbb gondolkodást, önálló
Ítéletet és következtetést nem lehet e korban az ifjaktól
megtagadnunk, de sőt ellenkezőleg fel is kell ezeket róluk
tennünk. E kettős oknál fogva, miként már említettük, az
irány melyet az előadó tanárnak követni kell, bölcsészeti lesz.
A minden emberi adalékoktól megtisztított valódi,
hogy ne mondjuk eszményi ker. vallás, ugy a mint azt
Jézus értette, tanította s tanítványai között csupán maga
János evangyelista fogta fel s ránk által hagyta, a leg
mélyebb és legfenségeaebb philosophia, mely a bölcsészet

bonckését nem csak hogy kiállja, hanem kiinduló pontjául s igy palládiumául is szolgálhat.
A tantárgy különösen azon része, mely az általános
erény-vagy erkölcstannal (ethikával) foglalkozik, mi más
az, mint a legtisztább bölcsészet reálisálása az emberi
életben ? Mint ilyet világos, hogy nem is lehet máskép
kezelni és előadni hanem bölcsészeti irányban ! . . .
Azonban midőn az előadó tanár ez irányban halad,
két vészes szirtet kell különös óvatossággal kerülnie.
Egyike e szirteknek a scepticismus, s ennek szükségképi
eredménye a nihilismus, másika a dogmatizmus. Soha se
feledje ugyan is a tanár, hogy nincs szakhallgatókkal,
hanem csak gymnasiumi tanulókkal dolga. S ha ezt percre
sem tévesztendi szem elől, akkor mint bölcsész óvakodni
fog egyes tantételekuél túlságos arguraentatiókba ereszkedni,
tudván hogy : „Qui multum probat, nihil probat," sem
subtilitásokba bocsátkozni, nehogy az ifjak hitét megingatván tökéletes nihilismusba taszítsa s igy többet rontson mint építsen. Ne bölcselkedjék azokáért felettébb,
nehogy maga is akaratlanul skepticismusba bonyolódván,
tanitvánnyait ís magával a hínárba rántsa, s legfőbb
kincsöktől a kebel hitétől fossza meg, kilökvén őket
mintegy a különféle hitnézetek téveteg tömkelegébe,
melyben ha Ariadné fonalát nem adta kezökbe, egész életökben mint az irány vesztett hajós a világ tengerén tévelyegni fognak.
A másik a mit hasonlóan kerülnie kell : a túlságos
dogmatizálás. A gyinnasium facultas nem lévén, vallás tanításának nem lehet azon feladata, hogy a dogmákat, azoknak történeti keletkezésűket, fejlésöket, vagy külömböző
definitióit (mely a theologia, exegesis, és hermeneutika
feladata) részletezze a tanítványok előtt : mert ez miként
mondják határozottan a szaktan feladata, s erre a világi
embernek, elmúlván Istennek hála a vallásos mozgalmak
és üldözések, nincs is nagy szüksége, mert nincs belőle
semmi haszna. A dogma nagyon is emberi tantétel lévén,
mig az észt ki nem elégíti, a mellett a szivet hidegen
hagyja s nemes cselekedetekre egyáltalán nem indítja.
Kövesse tehát mindenki a középutat, mert „medio tutissimus ib:s."
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Mi végre magát az előadási módot illeti, nem lehet
eléggé ajánlanunk mindeneknek előtte a gondos és az
igényeknek minden tekintetben megfelelő lelkiismeretes
készületet első helyen; nyugodt, biztos, vonzó és világos
előadást a másodikon, mihez a harmadikat azért véljük
csatolandónak, hogy egy befejezett tökéletes egészet képezzen, ez pedig a tárgy magasztosságától áthatott benső
hivatás és mély vallásos érzelem.
Ha valahol itt kívántatik, hogy az illető előadó tanár szakavatott férfiú legyen, mert ha csak műkedvelő
és fölületes, akkor ezen, az ifjú egész életére nézve legnagyobb horderővel biró s igy legtávolabbra kiható fon
tos tantárgy ilyetén kezelése által minden esetre több lelki
kárt mint hasznot eredményezend.
Es igy be is fejezhetjük a vallás tanításának tanmódszere feletti értekezésünket, azon megjegyzéssel, hogy
ha az valamennyi osztályokon ily szakavatottan s mindenek felett lelkiismeretesen fog kezeltetni, ugy mind az
ifjúságnak mind a hazának és egyháznak s bennök az
egész keresztyénségnek jó szolgálatot tettünk, s minket
azon megnyugtató öntudat boldogíthat, hogy nehéz, de
magasztos hivatásunkat emberül betöltöttük.
Igló 1877. martius 10.
JESZENSZKI

Chronik," begründet

von K, M at t h e s, fortgesetzt von Aug. W eme r, OberPfarrer in Guben. Dreiundzivanzigster Jahrgang, das
Jahr 1876. Ha mbu r g Ha, e n d ck e & Le h m ku hl
1877. 230 L. n m.
Valamint a D i 11 e s által kiadott „Padagogischer
Jahresbericht" című értesitvény a nevelőt, tanítót és ál-

PÁL.

tanár.
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Könyvismertetés.
»Alig emelne Kirchliche

Azonban minden emberi tudásnak és ismeretnek
van határa. S itt nyílik a tanárra nézve egy nagy és
szép mező, hol ékesen és lelkesen megmutathatja mennyire nemcsak, hogy nem ellensége a hit az észnek itt
alant, hol Pál apostollal szólva „rész szerint vagyon bennünk csak az ismeret, rész szerint a tudomány s hol tükör
által és homályos beszéd által látunk" hogy ép a hit oly
biztos támasza az embernek az élet gyakran zivataros
tengerén, mint a hajósnak az ő horgonya, a repkénynek
a fa sudara, s az aggastyánnak az ő támaszbotja. Itt jelezheti miként ölelkeznek az emberi tudás és ismeret
vég határán a bölcsészet a vallással a hit az értelemmel.
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talában a tanügy barátját tájékoztatja az iskolaügy körében előforduló egyes tüneményekről és haladási mozzanatokról, ugy a címzett könyv előnkbe tárja mindazon
jelentékenyebb eseményeket, melyek az egyházi élet mezején a közelebb lefolyt évben felmerültek. Ha már ezen
általános cél igazolja a könyv megjelenését, ugy annak
szükségességét még inkább fogjuk méltányolni, ha tekintetbe veszszük, hogy sok oly egyházi kérdés merült fel,
mely magában is elég fontos, és e mellett igen gyakran az
egyháznak az iskola- és államhozi viszonyát is érinti, és

a közel jövőben megoldásra vár A ki az egyházi élet i szabadítassanak fel a muzulmánok nyomása alól. A tagsági dij ezen egyletbe 1 font sterling, a ki 10 fontot fizet
egy évi folyamáról egészen kimerítő és megbízható képet
tagja élethosszáig.
akar nyerni, az vegye kezébe e könyvet, melynek isAz á t t é r é s e k r ő l megjegyezhetjük, hogy B e l mertetésénél a felosztáson kívül csak egyes oly mozzag i u m b a n egy egész kath. község a protestantismusra
natokra szoritkozandom, melyek különösen jellemzők mai
áttért. Ugyan az történt Franciaországban P u y d e D ö m e
viszonyaink megértésére..
departementben, hol 468 személy a ref. egyházba belépett.
Könyvünk felosztása következő:
I r l a n d b a n az utolsó években a protestánsok száma
I. szakasz. Evangyelmi egyház.
tetemesen növekedett. Az 5.300,000 lakos negyed része már
is protestáns. C a n a d á b a n a csalhatatlanság követ1. Fejezet általános, és közös ügyek : a) Külmissió
keztében egy római kath. község szintén a protestáns egyb) Evangelisatió; c) Belmissió; d) Protestánsegylet.
házba áttért. G e n f b e n M a r c u s T s c l i i n , chinai
2. Fejezet, az ev. egyház németországban : a) Az
tudós, ev. keresztyénnek kereszteltetett meg.
uniált régi porosz tartományegyház : b) Éjszaki németA porosz b i b l i a t á r s u l a t 102,920, a brittárország tartomány egy házai; c) Szászország ; d) Thüringia ;
sulat 461,188 — és a würtembergi társaság 30,410 egész
e) Hassia; f) Baden; g) Würtemberg ; h) Bajorország.
bibliát és újtestamentumot terjesztettek el az utolsó
3. Fejezet, az ev. egyház külföldön : a) Osztrákévben.
magyarhon ; b) Helvetia ; c) Nagybritania; d) Holland;
3
A v a s á r n a p m e g ü n n e p l é s e körül megindult
e) Dánia; f) Svédország; g) Franciaország ; h) Ejszakmozgalmak
mind nagyobb körökre terjednek ki. B e r amerika. Utószó : Külön egyházak.
l i n b e n B a u r udvari pap elnöklete alatt egylet alakult,
II. szakasz: A katholikus egyház.
mely a genfi egylettel összeköttetésbe lépett, mely sept.
28-án egy nemzetközi congressust rendezett a vasárnap
1. Fejezet a római kath. egyház németországban:
ünneplésére.
A gyűlésben külömbféle országokból 3 — 400
a) Poroszország b) Szászország ; c) Hassia ; d) Baden ; e)
vendég
jelent
meg. A protestánsegylet fáradozásai ez
Bajorország.
irányban ismeretesek. H e i d e l b e r g i 10-dik gyűlésén
2. Fejezet a kaih. külföld : a) Osztrák Magyarhon ;
7 tételben adott kifejezést a vasárnap ünneplése szükséb) Helvétia ; c) Holland ; d) Belgium ; e) Olaszország ;
gességének.
D á n i á b a n egy „jobbitott ünnepi rend"
f) Franciaország; g) Spanyolország; h) Angolország; i)
nagyobb
tiszteletet
kivánt a vasárnapok és ünnepek
Venezula.
számára.
III. szakasz: A katholikus és görög egyház.
Az o i t h o d o x o k túihajtásai ez idén sem hiányoztak. A prot. egyházi segélyegylet B á z e l b e n a szabad1. Az ó katholicizmus: a) Németország b) Ausztria
elvű lelkészeket nem fogja többé segiteni „mert a hivők
c) Helvétia.
filléreit nem szabad a hitetlenség terjesztésére igénybe
2. A görög egyház : a) Oroszország ; b) Ausztria c)
venni". A lelkészi értekezlet B e r l i n b e n ezen kérdést
a kelet.
tárgyalta: miképen kell eljárni a keresztség és esketés
Függelék: theologiai iratok, egyházi lapok, könyvek
megvetői ellen? Arra nézve J a k o b i superintendens
és halálesetek. U t ó s z ó az ó porosz tartomány-egyház
a következő tételeket állította fel : 1. a keresztség és esketés
egyetemes zsinati rendje, egyházi törvény az 1876-ik
megvetői ellen alkalmazandó egyházi fegyelem gyakorév junius 3-káról, esketési törvény a hannoverai egylására a községi egyháztanácsosok nem alkalmasak. 2. A
házban.
fegyelmi eljárás a keresztség és esketés megvetői ellen
Már ezen felosztás száraz elősorolásából meggyőződegyháztörvényileg rendezendő. 3. A keresztség és esketés
hetünk könyvünk gazdag tartalmáról, egy ország sem
megvetői a megintés után a sz. vacsorától eltiltandók. 4.
hagyatik ki, melynek egyházi viszonyai említést érdeA sz. vacsorától való kizárással megsemmisülnek a jogok
melnek. Mily érdekes és jellemző részletességekkel oldja
az
activ és passiv választáshoz, a keresztszüleséghez, és
meg feladatát a chronika, arra csak egynehány példát
az
egyházias
eltemetéshez. Ugyan ily anathema esto-féle
idézendek következő soraimban.
véleményben vala az ev. egylet H a l l é b a n okt. 2—3.
Remek példa gyanánt szolgáljon legelői angolország
S z á s z o r s z á g b a n Stöckhardt mint ,,hitfelekezeti Luta k ü l m i s s i ó és e v a n g e l i s a t i ó terén. Ezen ország
heránus" a consistorium ellenében követelte a tanszabad12 nagyobb mis iói társaságban a lefolyt évben 842,000,
1
ság
megsemmisítését, a valláseskü helyreállítását és az
a biblia terjesztésre 222,300, egészben 1 / 3 millió font
s egyházelőljároknak a synodálók — s a luth. symbolisterlinget, vagyis 36 millió márkot gyűjtött vallásos célok
kus könyvekre való megesketését. Ily nem protestáns,
előmozdítására. Tavaly megalakult Londonban Russel
de római fellépésnek és kívánalmaknak tulajdonitható, hogy
Lord, és a belgrádi érsek M i h á l y védnöksége alatt a
P 1 a n i t z, D r e zd a, C h e m n i t z , K r i m m i t s e h a u
„Keresztyén liga a török keresztyének gyámolitására "
városokban a szabadelvűbb protestánsok tömegesen kilépEzen egylet célja a keresztyéneket törökországban segínek az egyházból, és szabadegyház alakítására kényszeriteni és oda törekedni, hogy a törökökkel teljes egyenjotetnek.
gúságot nyerjenek, vagy ha az nem sikerül, hogy teljesen
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birtoka egy részét; emiitettük, hogy október 19-én, az
Az orthodoxoknak a lelkiismeret- és tanszabadság
összes prot. egyházkerületek küldöttei Pesten tartott köelőtt nem igazolható ily magatartásának köszönhető, hogy a
zös tanácskozás után kiállították az „örök-alapítványi
liberális irány mindég nagyobb hóditásokat tesz. A szász
ajándékozási szerződést", hogy ugyanekkor az egyházországgyűlésen Dr. G e n s e l állitá, hogy a l i p c s e i
egyetem, valamint az e r 1 a n g e n i, veteményes kertjei a kerületek meghatalmazottai egy állandó „Baldácsi alapítványi bizottság"-ot neveztek ki (elnök : gróf Dcgenfeld
sötétség embereinek L u d v í g képviselő pedig azon szem
Imre; alelnök: gróf Lónyai Menyhért; ügyvivő: Szilágyi
rehányással lépett fel, hogy az orthodoxia felülről támo
Sándor ügyvéd stb.) „az alapítványi ügyek intézésére és
gattatik és azért javasolja, hogy a legközelebbi tanszék
további befejezésére."
megüresedése alkalmával egy határozottan szabadelvű
theologus hivassék meg. Dr. G e r b e r vallásügyi minister
Ezen ajándékozási szerződés tartalmáról, s a bizottmegelégedett egy oly theologus meghívásával, ki a törté- ság eddigi működéséről — addig is, mig a küszöb előtt
nelmi- kritikai iskolából való A szavazásnál 47 szavaálló e.-kerületi gyűléseken teljesen részletes értesítést
zattal 23 ellenében azon javaslat fogadtatott el, miszerint
nyernének egyházaink, tájékoztatóul a következőket jeközelebb egy határozottan szabadelvű theologus hivassék
gyezhetjük meg.
a megüresülendő tanszékbe. B a j o r o r s z á g b a n is a
Az 1876. októb. 19 én kelt s közjegyzőileg is hihajnalpír kezd fényleni. Az országgyűlésen K r a u s z h o 1 d szabadelvű lelkész a kormánytól a liberális prot. telesített „Örök alapítványi s ajándékozási szerződés" szerint az alapítványt tevő B. Baldácsy Antal, mint családirány tekintetbe vételét követelte. Ezen nyilatkozat támojának utolsó sarjadéka a magyar korona tarületén levő prot.
gatására számos protestáns gyülekezet határozta : okvetethitfelekezeteknek
nyomasztó körülményei, a főpapoknak
lenül szükséges — úgymond — hogy a protest. egyház
aránytalanul
csekély
dijaztatása, továbbá a lelkészözveérdekében a lelkészek és laikusok szabad vizsgálódási
gyek és árvák ínséges állapota és az ezen bajokon való
joga csonkitatlanul megóvassék, és a papi uralom visszaenyhitési szándék által indíttatott arra, hogy vagyona
szorításával a laikus elem érvényre emeltessék az egyháznagyobb
részéből egy alapítványt tegyen, mely „Baldácsy
kormányban. Hasonló határozatokat hozott a szabad kealapítvány"
név alatt az egyetemes prot. egyházban oszresztyének egyesülete sz. L o u i s b a n észak Amerikában,
tatlanul
s
öszszegében
elidegenithetlenül örök időkre
az 5-dik tételben kimondván „nem hitkényszert, hanem
hitszabadságot; nem igazhitűséget, hanem a szív hitét; fennmaradjon.
nem csalhatatlan egyházkormányok uralmát, hanem a
E célból a hazai 5 helvét 5 ágostai és egy unitárius
hivők általános papságát; nem farizeusi kizárólagosságot,
összesen 1 I egyházkerületre örök alapítvány képen, ajándéhanem türelmetességet írunk mi zászlónkra."
kozási jogcímen tulajdonjoggal átruháztattak, az alapitványt tevő bárónak a karcagi telekkönyvi hatóság terüHa terünk megengedné, még hosszan folytathatnám
letén levő fegyverneki, kőteleki, a tisza-roff-gyendai ;
könyvünk érdekes és részletes tartalmának ismertetését.
továbbá a szolnoki telekkönyvi hatóság alá eső nagyO s z t r á k - M a g y a r h o n egyházi viszonyai a lefolyt
évről általam tárgyilagosan tárgyaltatván, ez idén 20 körűi, szentiványi, s végül a mezőtúri telekkönyvi hatóság területén levő dévaványai telekjkönyvben foglalt s
lapnyi tért nyerhettem e rovatra, holott még 1874-ben
az alapitványtevőt tulajdonjoggal illető Összes birtokai, az
ügyeink csak 2 lapon adattak elő. Miután jövőben is
ezek után járó kisebb királyi haszonvételekkel, halászati,
vezetendem e rovatot, és mennél tárgyilagosabban és
vadászati, mészárszéki, vásáii vám, rév és malomjogokkimerítőbben óhajtom tudósítani a külföldet egyházi vikal, épületekkel, dohánytelepekkel és az összes gazszonyaink felől, kívánatos volna az ügy érdekében, ha
dasági felszerelésekkel, az ezen birtokokat tárgyazó minoly jegyzőkönyvek, lapok, kivonatok stb. hozzám megden activ és passiv perekkel. Kiköttetvén, hogy az alaküldetnéuék, melyeknek tekintetbe vétele és feldolgozása
pítványt tevő, ezen birtokok használati jogát haláláig
dolgozatom alaposságát csak növelhetné.
élvezi, de a gazdasági épületek s felszerelések jó karban
W E B E R SAMU.
tartásának ígérete mellett, továbbá hogy a báró úr által
már korábban a pesti reform, theologiai intézetre tett
10,000, a dunamelléki lelkészözvegyek s árvák segélyezésére tett 1000 és a dunántúli ref. egyh.-kerület réB E L F Ö L D .
szére tett 1000 forintnyi alapitványai ezen alapitványul
adott birtokokat terhelendik ; úgy szintén az alapító neje
részére netán megítélendő életjáradékoknak is két harmad
A báró Baldácsy-féle alapítvány az egyetemes
része. Az alapitványi birtokok után esett úrbéri szüllőmagyarországi protestánsok számára.
váltsági papírok s a maradék váltsági követelések, valamint
a peres ügyekben letéteménybe helyezett összegek
Lapunk mult évi 43-dik számában ismertettük báró
az alapító részére fenntartattak, de az ez után befizetendő
Baldácsy Antal nagyszerű adományát, melylyel a 11 mas az alapitványi birtokokra vonatkozó zálogos összegek,
gyarországi protestáns egyházkerület számára (5 evang.
befektetések és javítások megváltásából befolyandó tőke
reform , 5 ev. lutheránus és 1 unitárius) oda ajándékozta

összegek a kedvezményezett egyetemes prot. egyházat
illetendik.
Az alapítványt terhelő hagyományok kamatait, netán megítélendő életjáradékot, mindenféle állami s községi adókat, a folyó vagy indítandó perek költségeit a
haszonélvező fizeti egész haláláig, úgy hogy az egyházkerületeket jelenleg csupán átíratása, birtokbavétele, leltározása alkalmával felmerülő költségek illetik. Végül a
fentebb említett „örök alapítványi szerződés" szerint a
11 egyházkerületnek mult év octob. 19 én Budapesten
együttlevő meghatalmazottjai az ekként körülirt alapítványi ajándékozást — melynek kitűzött céljairól már
más alkalommal szólottunk, s melyek az alább említendő
szerződésben újból elősoroltatnak, hálás szívvel fogadták,
és a magasztos eszmének, a kitűzött nemes céloknak
valósításán leendő munkálkodást felajánlották.
A szerződés megkötése után az alapítványi bizottság
első teendőjéül tekintette az ajándékozott birtokoknak
átíratását, illetőleg a tulajdonjognak az illető tjkvekbe
való bekeblezését eszközlésbe venni, s ennek folytán az
alapítványul adott birtokoknak és azokon levő fundus
instructusoknak bíróilag leendő átadását foganatosítani, a
mi mult év november 19-dik s következő napjain meg
is történt, és a karcagi kir. törvényszék egyik tagjának
kiküldetése mellett az ajándékozott birtokok, az azokon
levő beruházásokkal, lábas jószágokkal, regale- és királyi
kisebb haszonélvezeti jogokkal a helyszínén egyenként
az egyházkerületek birtokába bíróilag és tettleg átadattak.
Mindezen birtokokról s a rajtuk levő épületekről s gazdasági felszerelésekről kimerítő leltár, illetőleg átadási
jegyzőkönyv készítetett, mely az egyes egyházkerületekhez is megküldetvén, az alapítvány állásáról kellő tájékozást nyújt.
Az alapítványi bizottságnak folyó évi marc. 20-án
tartott ülésében a nemes báró, egy ujabb ajándékozási
szerződéssel birtokába adott a prot. egyháznak ujabban
D é v a v á n y á n , 1927 cat. h o l d f e k v ő t , f ö l s z e r e l é s e i v e l és j á r u l é k a i v a l e g y ü t t . Ezen utóbbi
szerződés főbb részei itt következnek : „I. En b. Baldácsy
Antal a Budapesten 1876. évi okt. hó 19-én tett örökalapitványi és ajándékozási szerződésben megirt indokokból, az ott említett jótékonysági célok elérése tekintetéből
indíttatva érzem magamat az ugyanazon szerződésben
kitűzött birtokokon kívül, a Dévaványai 183. sz. tjkvben
A. I. 16. sorszám alatt felvett nemesi birtokomból szintén
alapítványt tenni ; oly formán, hogy ezen dévaványai
birtok, a már ;;Baldácsy alapítvány" cím alatt fennálló,
az előlnevezett prot. egyházak tulajdonában levő birtokokhoz csatoltassék és ugyancsak „Baldácsi alapítvány"
nevezet alatt a fentnevezett prot. egyházaknál osztatlanul
és összegében elidegenithetlenül, örök időkre fentartassék.
Melynek folytán a magyar korona területén levő prot.
Egyházkerületekre átruházom és birtokba adom a Dévaványai 183 sz. tjkvben A. I. 1—6 sorszám alatt foglalt
engem tulajdonjoggal illető, bár a tjkvben Wodjáner Mór
és Wodjáner Albert nevére felvett, tényleg azonban ál-

talam visszaváltott és bíróilag visszaadott birtokomban
levő ingatlanomat, az az után járó királyi kisebb haszonvételekkel, halászati, vadászati, vásár, vám-, rév-, malomjogokkal, épületekkel, dohány-telepekkel s az összes
gazdasági felszerelésekkel; szóval: mindazon jogokkal,
melyekkel én bírom, oly módon, hogy azokat a fent
megirt bizottság, az elébb megnevezett egyházkerületek
mint tulajdonosok nevére, „Baldácsy alapítvány" nevezet
alatt, a feloszthatlanság és elidegenithetlenség kiemelése
mellett, egyenesen a megnevezett egyházkerületekre átirathassa.
„II. Az 1876 évi okt. 19-én kelt örök-alapitványiajándékozási szerződésben kitett haszonélvezeti jogom az
ottani feltételekkel, ezen birtokra is épségben tartassék.
„IV. Minthogy az általam alapítványul rendelt, valamint minden többi birtokaimra nézve is, több rendbeli
igényekkel és perekkel voltam megtámadva, melyeknek
törvényszékileg lett elintézéseiben, különböző okok miatt
többnemü sérelmeim fordulnak elő s maradtak orvoslás
nélkül; és minthogy a sérelmeknek orvoslás nélküli maradása, mind az alapítványra, m ; nd a még általam fenntartott birtokokra nézve nagy hátrányokat és károkat
hagynának maguk után; minthogy végre ezen sérelmeknek a peres eljárás szerinti orvoslása most már csak
perújítás által eszközölhető: . . . ezen perujitásijogomat
fent nevezett egyházkerületekre ünnepélyesen átruházom.«
„V. Miután a jelen ajándékozási okmányban megirt
dévaványai birtoknak haszonélvezetét halálomig szintén
fen tartottam; de a tulajdonjogot a nevezett egyh. kerületekre, jelen ajándékozási okmány aláírásakor már átruháztam : kijelentem, hogy addig is, mig a nevezett egyh.
kerületek fent kitett dévaványai birtokrészeknek haszonélvezetéhez is jutnának : mindezen birtokokra vonatkozó
kiadásokat, perköltségeket, szóval: mindennemű terheket
adókat és adóztatásokat halálomig én fogom fizetni és
viselni Egyezség vagy per-megnyerés esetében, azok
kedvezményei szolgáljanak fentartott birtokaimra is.
„VI. Célja az alapítványnak :
a) Pusztuló egyházak megmentése, ínséges egyházak segélyezése s az építkező egyházak gyámolitása,
b) Superintendens urak illő díjazása, csekélyebb
fizetésű lelkészek javadalmazása.
c) A lelkészek özvegyei és árvái ínséges sorsának
némi enyhítése.
„VII. Az elöl megnevezett prot. egyházkerületek
alólirt meghatalmazottjai, az ekként körülirt ajándékozást
és adományokat hálás szívvel fogadván, ezen magasztos
eszmének s intézkedésnek, illetőleg a kitűzött célnak,
mindenben megfelelni kívánván : az ezen pótszerződésben
körülirt s kitett feltételeket teljesitni ígérjük s azokat
mindenben elfogadjuk."
( Következnek az aláírások, Budapesten 1877.
marc. 20.)
A bizottság által az egyházkerületekhez megküldött leltár szerint ezen alapítványhoz tartozik :
30

hold

1)
2)
3)
4)

Q öl

Fegyverneken. . . . 2639
Tisza-Roff-Gyendán. . 2732
Nagy-Kürűn. . . . 2228
Köteleken. . . . .
2814

—
—
—

1210
830
460
910

Öszvesen: 10405

—

210

16

mely területnek /50-ed része, vagyis 3330 hold tisztán
az alapitványé ; továbbá :
hold
f ] öl
5) A szentiványi pusztán. 1983 —
320
6) Dévaványán . . . . 8497 —
336
Öszvesen: 10470 —
656
melynek l6 / 40 -ed része, vagyis 4188 hold hasonlókép az
alapitvány-é
E szerint a „Baldácsy alapítvány" kétség alatt nem
álló illetéke fekvő birtokban 7518 catast. hold, jobbára
első minőségű föld. Ehez járul jelentékeny gazdasági felszerelés, épületek, királyi kisebb haszonvételek stb., melyeket 1876. nov. 15—21 napjain, — mint emliténk — az
illetékes karcagi kir. törvszéknek egy kiküldött bírája, a
egyházkerületek birtokába tényleg átadott; u. m. (csak
néhány főbb tételt említve) Fegyverneken 2 urasági
lak, Tisza-Roff-Gyendán a kis kastély; számos tiszti
lak; dohánypajták; dohánymiveléshez való szárító készülékek ; az öszves jószágokban 7000 darab birka, 200
sertés, sat. sat.

Patak-e vagy Miskolc?
Az ige megjelent; de nem testben. Mert testté létesítése nehezebb mint a hang. Ez törhetlen akaratra, teremtő erőre, mindenható erszényre utalja az indítványozást.
Itt a példa:
Ez előtt 37 évvel megpendítetett a dunántúli egyházkerület pápai fő iskolájának más helyre leendő át
tétele, olyan vidékre, hol azt több és népesebb, anyagilag telietősb egyházak környezendenék, mint Pápán.
Okot szolgáltatott e mozgalomra az, hogy az igen szűk
udvarra, keskeny ucába szorult főiskolának Pápán is
tágasabb térre s uj építkezésre volt szüksége. Két vetélytárs, a révkomáromi, akkor hét, most 5000 lelket
számító reform, egyház, és Székesfejérvár, nem az ott
kevéssel elébb alakult kisded gyülekozet, hanem maga az
ősváros vívott nagyszerű ajánlataival a pápai 1000
lélekből álló egyház ellenében. De ez sem maradt hátra
ajánlataival.
A révkomáromi egyház, a Szombat utcán, a derék
reform, templommal szemben fekvő 1200
öl területű
szép szabad telek (salva gvardia) közepén, minden oldalon szabadba nyíló ablakokkal, s oly tömör falakkal
épült iskoláját, hogy azt még az a földrengés sem birta
megsérteni, mely a katholikusok kettős tornyát, s ha jól
emlékszem, 1833-ban a sz. András templomnak roppant
boltozatát, egészen leszakasztván, annak benső gyönyörű

bútorzatát porrá törte; mely iskola 1 8 ^ öl h. 91/., öl
sz.-ben, közép folyósokkal egy emeletre készült ugyan,
de oly szikla falakkal, hogy még két emeletet bizton rá
lehetne rakni; hozzá 10,000 kemény téglát beszállitva ;
épitkezésre 30,000 frtot; az alapítványokkal s ösztöndijak
tőkéivel együtt 194,300 frton fölül ütő öszszegig, a
dunántúli ref, e.-kerület szabad rendelkezésére örökösen
által bocsátandotta.
Székesfejérvár szabad kir. városa pedig, azon esetben, ha a főiskola odatétetnék által, egy nagy puszta
tért, az építkezéshez 10,000 pfrtot három ezüst huzasával s több jótévők 20,000 frtot írtak alá. A mint ezt
a révkomáromi egyházi tanácsból, jegyzője Beöthy Zsigmond úr által hozzám megküldött, nyomtatásban levő
hiteles okmányok igazolják.
Itt a példa. Buzgó indítványozók ! jóakaratú Miskolciak ! kövessétek.
Azonban, ily nagyszerű készületekre s ajánlatokra
is, mi lett a végeredmény ? Az, hogy a gazda, t. i. az
egyházkerület, ki nélkül számoltak egyelőre azok is, kik
a jogakadémiát Miskolcra kívánják át helyezni, az őszes
kebelebeli egyházak döntő szavazattöbségével, a főiskolát,
az egyházkerületnek jó akaratban a dúsabbakkal versenyző anyagilag szegényebb vidékén, apró egyházak
közt, de a vallási üldöztetés korából a történet múzsája
által megszentelt helyen Pápán*) marasztotta.
Hogy a pataki iskola, hajdan fejedelmi most kisded
városban van, kár! de nem nagy. Mert hiszen szünidőn
alkalmat vehet az ifjú, a gőzerő segélyével Patakról nagyobb városokba, sőt külországokra is, ismerete gyarapítása végett kitekinteni.
Patak 50 évvel elébb sokkal falusiasabb volt mint
most. Utcáin nagy kövek voltak lépésenkint lehányva ;
azokon ugrálva kellett haladnunk, ha fél lábszárig érő
sárban nem akartunk gázolni, mégis az ország minden
sarkából gyűltek oda jogászok, német, tót, szerb, horváth
ajkú ifjakból is, évenkint harmincnál többen. Kövy tanterme, a hittan hallgatókon kivül, kik szintúgy köteleztettek jogot, mint a jogászok hittant hallgatni, többet
számlált 80 jogásznál. Pedig akkor is volt jogi tanszék
Pozsonyban, Győrben, Pesten, Kassán, Debrecenben s
más nagy városokban Szerintem, nem is a helyiség annak oka, hogy a jogászok száma Patakon megfogyott.
Hanem az idő, melyben élünk, mely ma már igen sokféle
utat nyitott az életpályára készülő ifjak előtt. Minek következtében a hittan hallgatók száma is meg fogyott.
Pápán, Patakon, Debrecenben egyaránt.
Ha a pataki jogakadémia, koronkint adand egy pár
Vayt, Lónyayt, Kossuthot, Palócyt, Kölcseyt, Bónist, Szathmáryt, Vadnayt, Szemerét, Ragályit s több ilyen jeleseket,
kiket részint volt, részint van szerencséje egy ilyen magamféle 72 éves embernek személyesen is ismerni, min*) Több mint 600 mesterember űzetett ki Pápából, három temploma három iskolája, miket az elvettek helyett újra ineg újra épített,
vétetett el; mostani nemes curiális udvarokban, mélyen bent épült
temploma már negyedik.
E. A.

dig meg lesz űzetve a dicső alapítók a Rákócy, Lorántfy j nézve, melyeknek valami ügyök volt a gyűlés előtt. A
Susánna,, Yay Mocsáry, Pálóczi Horváth Mária által ültepartiálist mindig „ordinatio ministrorum" fejezi be, melyből
tett s a protestáns kegyelet által folytonosan ápolt, gazdag
kitűnik, hogy K ö r m e n d y G y ö r g y ez időben borii
termékenységű fának 9bY3bj S cü jelen időkig gondviselés-lelkész volt 5 évig s ezen kisded egyházat több fényes
szerüleg táraadott és soha ki nem haló jóltevők áldásos
egyházakkal fel nem cserélte.
munkája.
A gyűlést rendszerint istentisztelet előzte meg egyAzonban, az áthelyezésnek én nem vagyok ellene. házi beszéddel, ezután disputátio következett dogmatikus
De mielőtt ezt akarhatnánk, két kérdés vár kielégítő
kérdések felett p. o. „de trinitate et essentia Dei", azonválaszra.
kívül Siderius kátéjának egy-egy kérdése is kitüzetett
1. Járulhat-e Miskolc, az áthelyezést óhajtók támovita-tárgyúi p. o. elég-e az idvességre, hogy én tudom,
gatásához annyival, mennyi a mozgósítás gondját, baját,
hogy egy az isten állatjában, de személyében három? —
költségét födözné? 2. Megszavazza e az egyházkerületi Ugy a concionátor, valamint a vitázók nevei mindig ponegyházak többsége az áthelyezést ? Mert ez a nélkülöztosan följegyezvék.
hetlen föltétel *, nem az, hogy mint vélekedik Szalócsi
Igy s üy rendben folyik a napló 1700-ig, mely
Bertalan vagy az öreg
évben „ p r o p t e r l a c h r y m a b i l e s p e r s e c u t i o n e s
circa nostras partes, contra evangelicos,
É D E S ALBERT.
sive augustanae, sive Helveticae confessionis addictos, nulla
congregatio fieri poterat; solum sanctae collectae notabantur importae ad manus D m n i N o t a r i i J o h . R i m a szombati.
RÉGISÉGEK.
De már a i'ákövetkező évben (1701-ben) „Habuimus part. congreg. in filiali ecclesia K i s-K á 1 n e n s i".
Töredékadatok a barsi református esperesség Ezen gyűlésen ..loco absentis praesidis, praesidebat coronaliter Rev. Dom. senior T r a c t u u m P a l á n k i e n s .
történetéhez.
et C o m á r o m i e n s . Step. Oroszi,
Bátorke— Második közlemény. —
s z i n o p e r s e c u t u s , nunc in eecla nostra Kis-szecseE lapok mult év utósó számaiban „Töredék adato- iensi V. D. M>
1702—4 a folyvást betegeskedő és elgyöngült Körkat" közöltem a barsi reform esperesség történetéből, s
mendi
György esperes nem elnökölhetvén, Rimaszombati
ismertetőm azon egyház-látogatási jegyzőkönyvet, mely
János (lévai pap) jegyzősége mellett G y a r m a t i István
1655-től kezdve némi megszakítással 1734-ig terjed, s
alesperes (prosenior) elnököl 1707-ig; a mikor esperessé
állitám, hogy ezen naplón kiviil az esperességi levéltárban
választatván,
1712-ig elnököl. Az 1712-diki, január 27más történeti adatokat tai-talmazó forrásunk nincs.
dikén
K
i
s
S
z
e c s é n tartott gyűlésen M a g y a r i Péter,
Visszahúzom ez állítást; mert azóta kiderült, hogy
levéltárunk több igen becses napló birtokában van, me- a komáromi superintendentia p ü s p ö k e , kocsi lelkész
elnököl, s itt választatik s erősittetik meg esperesül
lyeket nt. Nagy János esperes úr szívességéből használK
o c s i A. S á m u e l (szecsei lelkész). Huszonkilenc
hatván. közelebbről megismertetni szándékozom.
; évig viseli e hivatalt s alatta is, mint kezdetben láttuk,
I.
ép oly rendben folynak a naplói följegyzések.
Ezen napló tart 1688—1787-ig, teljes egy századig,
Az első, mely kemény bőrkötésben, nagy negyedrét
1733—48-ig
tartó megszakitással. Ezen gyászos időszak
alakban, erős jó papiroson íratott, e cimet viseli: „Prois
csak
annyiban
szakitja meg a napló följegyzéseit, hogy
tocolum rerum memorabilium, semel pro semper memonem
a
szokott
rendben
folynak azok. Nem gyűlések ,
randarum.
egyházlátogatások-, disputaciokról, hanem egészen más
In quo, tam legitime edicta, juxta canones, et sacrae
szomorú dolgokról beszél. P. o.
scripturae, quam unanimi consensu deliberatu, contra et
erga ecclesias, earundemque ministros Helv. Conf. in distrietu cottus Barsien. partiumve Honth. Ex partialibus
congregationibus annuatim factis et fiendis, nunc sub senioratu Reverendissimus Dom. G e o r g i i K ö r m e n d i
(vivi sicuti Martyris*) negotia inscribuntur ut sequentur."
Ab anno 1688 die 9 Mensis martii, tempore Gregorii Papae, ex partiali congregatione in Szent-György
celebrata conclusa et deliberationes infrascriptae.
P r o p a r t e E c c l e s i a e L a d á n y s t b . következnek a végzések s észrevételek sorba mindazon egyházakra
*) Gályarab volt.

„1733.
M e n s. M a r t.
Dies vigesimus quintus, Tristis cum metu repletus
Quod Inclytus deputatus, Rigidus fűit adventus,
Eorum tamen conatus Exhibitus divisitus
Templum ut erat agressus, Fuerat sic et regressus.
M e n s J u n.
Tristis casus, triste fátum
Ecce jam determinatum,
Per ínclytum Cottum

Exmitti sünt deputatura
Ut vigesimo oktavo
Ab ecclesia K i s - S a l l ó
*Illic occupato Templo
Transeat manente nullo.
Hac septimana est faetum
In hoc cottu actum
In religione cultum
Audivimus prohibitum.
Sunt duo ferme secula
Quibus possidemus templa
Quo modo nobis adempta,
Oh, tristissima tempóra !

nélkül fenállottak a többi honti egyházak : G.-Kis-Kálló,
Kis-Ölved, Tergenye.
III.
A „ N r o 8"-al jelölt könyvnek cime: „A barsi
szent társaságnak jegyzőkönyvetskéje, melyben midenféle
ügyesbájos dolgok kezdettek feljegyződni, a N.-Szécsen
tartatott közönséges gyűléstől fogva, mely volt 1790-dik
eszt. pünköst havának 26 napján a következendő személyek jelenlétekben u. m." stb.
Ez az e.-m. gyűlések j k v e ; terjed 1810-ig.

Az 1810-túl, tehát a jelen század elejétől a legújabb
időkig terjedő jkönyvek hány kötetet tesznek s mi számmal vannak ellátva, nem tudom s azoknak ismertetése
már nem a régiségek rovatába tartozik.
Látni való, hogy a barsi esperesség naplói 1655-től
kezdve vezettetnek. A legrégibbet (az 1655-ről valót) a
mult évben ismertettem, melylyel együtt tehát 4 darab
történeti becses adatokat tartalmazó ereklyéje van.

Ministri exulantes:
Rever. D. Sámuel A. Kocsi. Senior V. D. M. Kis-Salló.
Paulus Semberi M.-Málos. stb. stb. 15 prédikátor, két
lévita, 4 rektor.
N o m i n a E c c l e s . o c c u p a t a r . et p a r o c h i a r u m:
Kis-Salló, Málos, Ágó stb. 21 egyház."
E gyászlap után „R u d i s d e 1 i n e a t i o r e r u m
Érdekes volna tudni, hogy a többi egyházmegyék
a b a n n o 1733 g e s t a r u m " következik s terjed az
vannak-e csak ennyire is szerencsés helyzetben? Megvan1748-dik évig. Ezentúl egyházlátogatási napló 1787-ig.
nak e hivatalos jegyzőkönyveik avagy csak a XVII-dik
Ez röviden tartalma e becses ereklyének, melyet
század közepétől kezdve ? Azt hiszem, hogy nt. szerkesztő
későbbi kéz „Nr. 5"-el jelelt. (Ugy tudom, hogy Terelúr örömmel engedne tért az ily közleményeknek; legmes Mihály 1870-ben elhunyt kisjárói lelkész, ki ajánlatot
alább megtudnók, hogy hol s mennyi kincs hever hasztett, hogy az e.-megye ezen becses naplóit, melyek közül
nálatlanul.
némelyek részint nagyon elavultak, részint pedig olvasNapfényre kellene hoznunk, uraim, mig nem késő,
hatlan kuszált sorokban irvák, lemásolja; sőt a ..gyene kincseket! Itt volna tán ideje, hogy negyedfélszázados
gébbek kedveért" a latinból magyarra fordítja s ekként
életünk történetét közelebbről s bővebben ismerhessük. Az
az enyészettől megmenti s hozzáférhetőbbé teszi, bizonyos
egyes esperességek megbecsülhetetlen jó szolgálatot tedíjért; de az e. m. ajánlatát nem vette figyelembe.)
hetnének a hazai egyh. történelem elhanyagolt szent
Ezen „Nr. 5" nyomán az egyes egyházak története
ügyének, ha a polgári testületek példájára monogrofiáiaaz 1688—1787-diki időközből összeállítható. Azonban
kat megíratnák. Alig van megye, vagy egy-egy jelesebb
nemcsak az egyházak; hanoin átalában az esperesség
város, melynek monográfiája ne lenne. De ki hallott vabeléletére is világot derít, sőt a szomszéd e.-megyékre
laha valamelyik ref. esperesség történetéről ? Megirta-e
vonatkozó adatokat * is tartalmaz s különösen a „Rudis valaki — Tót Ferencen kivül — saját eseményekben
delineatio" a veszprémi és komáromi superintendentiák 1 gazdag egyházának történefét ? — Nem mondhatni, hogy
egyesülésének történetét is részletezi.
| hazánk s nemzetünk történetírása árva s mégis mit el
nem követnek annak tovább fejlesztésére tudományos és
II.
polgári testületek? Klio csókot hint még a hazai szabóés csizmadia céhre is ; de a ref. egyház kegyetlenül beA chron. rend kedveért második helyre teszsziik a
zárt kapuin nem igen kopogtat.
„Nro 14"-el jelölt jegyzőkönyvet, melynek — valószínűA telivér „Kisbér" geneologiáját igen jól tudjuk :
leg szinte Terelmes által adott — cime ez: „A b a r s i
egyházunk legjelesbjeinek élete azonban majdnem teljes
ven. t r a c t u s b e l i
ekk lésiák
inventárium á n a k j e g y z ő k ö n y v e " . Tartalma azonban nem
homályban van előttünk. Budapest város bizottsága 5000
csupán leltár, hanem helytartótanácsi leiratok másolata,
forintot ajánlott fel Salamon Ferencnek a főváros monomelyekben vallásgyakorlat engedtetik az egyes gyülekegrafiájánák megírásáért: az összes hazai ref. egyház pedij
zeteknek. (1783—87.) Ezek után következnek az egyes
még idáig egyetlen krajcárt sem áldozott saját történelegyházak leltárai.
mének megírására; nem említve azon kis morzsalékot,
melyet az orthodox egyházból kiközösitendőnek itélt prot.
A „Nr. 14"-ből kiderül nemcsak vagyoni állapota
egylet ajánlott nem annyira jutalmul, mint inkább elisaz egyházaknak, hanem az is, hogy melyekben volt folytonos vallásgyakorlat megszűnés nélkül.
merésül Szeremleinek, kit felkért a hazai ref. egyháztörténelem egy periódusának megírására.
Varsány, Bori, Peszek, Fegyvernek artikuláris helyek voltak; nem ilyenek, de azért mégis háborgatás
Nem folytatjuk az összehasonlítást.

A papi értekezletek, sőt e.-megyei gyűlések is tanácskozásuk tárgyává tehetnék ez ügyet s addig is, míg
a monográfiák megirásáig érne az ügy, azok, kik az
esperességi levéltárakhoz hozzáférhetnek, megismertethetnék az egyháztörténelemre vonatkozó nevezetesebb okmányokat vagy naplókat. A szerkesztő úr, ugy hiszem,
örömmel adna az ily közleményeknek tért.*)
SZENTKÚTY

KÁROLY.

Dunántúli ref. superintendens néhai Tóth Ferencnek a philosophiai, jelesen a hegeli rendszerről
nyilvánított véleménye.
Tekintetes Coadjutor Curator Ur
Kedves Barátom Uram !**)
Közelebb irt becses levelében előadván Barátom
Uram a veszprémi Tractusnak folyó évi május 11-kén
tartott gyűlésén jelen volt némely uraknak abbeli állításokat „ h o g y a p á p a i e o l l e g i u m b a n , a H e g e l
p h i l o s o p h i á j a t a n í t á s á v a l , a g y e n g e tan u l ó k s z i v e m é t e l y l y e l t ö l t e t i k el, o b s e u r a n s o k k á , b a b o n á s o k k á t e t e t n e k stb., é s a
T e k i n t e t e s Ur, az á l t a l a h a l l o t t b e s z é d e k
nyomán, hivatalosan adja ezeket tudtomra, és p e d i g a z é r t , h o g y v i g y á z z a k , n e h o g y
n á l u n k m y s t i c a p h i l o s o p h i a t a n i 11 a s s é k."
Én is tehát superintendensi hivatalomnál fogva kérem meg ezennel a Tekintetes Coadjutor Curator Urat,
hogy azon meg nem nevezetett urakat, kik a fölebbi
vádat emelik a Pápán taníttatott philosophiára nézve,
méltóztassék hivatalból, és azon nekem jelentett panasz
utáni requisitiómra felszólítani, hogy tegyék fel azon vádakat írásban, és a philosophiae professor kéziratából bizonyítsák azt be, hogy minden úgy van, a mint általok
mondatott, mely irást a tisztelt uraktól átvévén, méltóztassék hozzám küldeni, különben a dolgon nem javíthatok, mit nagyon sajnálnék.
Én ugy tartom, hogy a vádemelő urak sem leczkéjét, sem examenét a professor urnák nem hallották, de
tán kéziratát nem is tanulmányozhatták C^-ak egy semesterben tanítván még a professor ur nálunk, tanította
abban a speculativa philosophiát. Tudjuk abban "-Kant azt
mutogatta meg, hogy a speculativ okosságból az Isten
létét nem lehet megmutatni, Hegel ellenben megmutatja,
*) A mennyire terünk engedte, eddigelé is készséggel közöltünk minden oly okmányt vagy ismertetést, melyekkel hazai egyházi
történelmünknek, irodalmunknak véltünk jó szolgálatot tehetni; ezentúlra is e célra örömmel ajánljuk fel lapunk hasábjait.
S z e r k.
*) íratott e levél Kazai Gábor úrhoz a veszprémi tractus coadjutor cnrátovához, ki 1833-ban a philosophica cathedrára 10,000 frtot
alapított.
L. J .

hogy a speculativa philosophiából is igazolható az Isten
léte, ha ez igy van, métely nem lehet, sőt nagy érdeme
ez ezen philosophiának. Most meg a Jus naturae et gentium, majd a religionis philosophia, és a Morál következnek : ezekről még a professor úr nem szólván, hogy esik
meg hát arról az Ítélettétel, a mit még Pápán nem is
hallottak ? De talán azt is bátran mondhatom, hogy az
ott beszélt urak közül egyik sem tanulmányozta még
eddig a Hegel philosophiáját úgy, hogy azt ex fundamento érthetné, annyival kevésbbé, hogy annak 15 kötetből álló philosophiája csak tavaly jelent meg, a mit
nem szerezhet meg minden ember, s ily rövid idő alatt
végig sem tanulmányozhatta még senki úgy, hogy a felett bíróilag ítélhessen, kivált midőn ezen vádlók azt
mondják hogy érthetlen az.
Nem érthetlennek kiáltotta-e egész világ a Kant
philosophiáját,s magyarország különösen boldogult, T. Márton úr philosophiáját, mint Kant philosophiáját ? s ma tiszta
világosságnak tartja azt Magyarországon minden, még a
ki nem érti is. A németországi Recensiókat ha olvassa
az ember: Kantot atheusnak, Pantheistának, a keresztyén vallás összetörőjének, a legsötétebb mystikusnak,
a biblia szavainak, a theologia mesterszavainak képtelen
elcsavarójának tarthatni, igy értvén hazánkban mind a
nagy philosophus Rozgonyi, mind Budai, mind a Morál
recensensei, kikelve könyvekben is ellene; — és ma
már sem nem Atheus, se nem Pantheista ez, s az ő
princípiumai szerint irt predikácziók is többé nem Kántomániak, hanem valódi keresztyéniek. Cartes könyveit
megégették, Wolfot mint Atheust professori hivatalától
megfosztották, Kántot csaknem megfeszítették, s utóbb
mind igazi philosophusoknak ismertettek el, valamint
ezt boldogult Márton Urnák is a magyar tudósok egy
része már megadta, a miért köszönet nekik. Igy lőn
igazolva a mondás : l i v o r p o s t f a t a
quie s c i t.
S ki merné azt állítani, hogy Kantnál örökre meg
kell állani, az ő állításainál tovább menni az emberi észszel nem szabad, és nem lehet! isteni kijelentésnek bélyegezvén az ő tudományát, ez már aztán valódi zsarnokság volna a lelkeken ! Hiszen már Krug sem egészen
Kánt, s most előáll Hegel, s megmutatja, hogy Kánt
ugyan eszköz volt a gondviselés kezében a philysophiai
fejlődésekre nézve, azonban megmondja azt is, hogy ő
sem találhatott fel mindent, s van még valami fenhagyva
az ő utánna élőknek is, hozzá is fog mindannak javitásához, mit ő javítandónak vélt, s ime őt is Atheusnak,
Pantheistának stb. kiáltják sokan, s ráadásul még érthetlennek is Boldogult Márton Urnák írásban s nyomtatásban levő philosophiájának hányan írták mottóul címlapjára; „ S i n o n v i s i n t e l l i g i , n o n d e b e s l e g i " ,
és most azt minden érti, de már Hegelt érthetetlennek
i mondja, pedig ennek oka nem csak Hegelben lehet, hanem másban is ! Miért értik meg hát őt Göt"ingában
Wend, Marburgban Mathias, Lipcsében Weise, Henriks
Halléban, Rosenkranz Königsbergben, és más akadémiai

professorok, kik az ő philosophiáját tanítják, Berlint nem i véve nem oly érdekes, hogy az azt ismertető könyv kia
is emiitvén.
dásánál akárki is, összes irodalompártoló közönségének
támogatására számíthatna : Márki úr, első sorban Sarkad
(Vége következik.)
lakosait, s a közelebb eső Bihar- és Békésmegyei közönBoldogultnak a birtokomban levő eredeti püspöki
séget értesiti, hogy az Alföld legmagyarabb mezővárosai
magány jegyzőkönyvéből közlöm
közül való Sarkadnak múltját megírta és 10—12 ives
kötetben julius elejéig közrebocsátja, ha egyedirata ügyét
LISZKAY JÓZSEF.
az előfizetések által biztosítva látja. Egy példány ára 1
frt., angol vászon-kötésben 1 frt 60 kr. Az előfizetés
ápr. 15-dikéig Kókai Lajos könyvkereskedésébe (Bp.,
IV., Károly utca 25.) küldendő. 10 előfizető után az
ivtartók egy tiszteletpéldányt kapnak. Az író neve és
IRODALOM.
lelkiismeretes szorgalma kezeskedik arról, hogy műve
olyan lesz, mely megérdemli a pártolást.
Nemzeti dalkönyvecske. Hetedik javított és bővített
kiadás. Bp., Lampel R. kiadása, 77. — E széles körben
elterjedt, közkedveltségnek örvendő gyűjtemény, ujabb,
már hetedik kiadást ért, mely kiállítási diszre nézve az
előbbi kiadásokat felülmúlja. Tartalmát lantos költészetünk szemenszedett gyöngyei képezik; e költeményekhez
járul 23 kritikával válogatott népdalunk. A könyv 8—r.
528 lapra terjedő arany vágású kötött példány ára L
frt 20 kr.
Emlékbeszéd hídvégi gróf Mikó Imre felett. A
székely-Mikó tanoda által rendezett gyászünnepélyen tartotta N a g y P é t e r , a sepsi szent-györgyi ref. templomban nov. 26-án 1876. E méltó tárgy felett tartott, elassicus szépségekben bővelkedő beszédet nem szükséges
hosszasabban ajánlgatni t. olvasóink figyelmébe.
A Fekete-Körös és vidéke. Irta M á r k i S á n d o r .
Nagyvárad, 7 7 , kiadja Hugel Ottó. K 8-r., 146 1. — A
Ni'us forrásának kutatását feszült figyelemmel kisérjük,
s amellett föl sem vesszük, hogy még csak ha. ai folyóink eredetével sem vagyunk tisztában, holott nemzeti jó
hirnevünk megkívánná, hogy saját honunknak legutolsó
göröngyét is ösmerjük, vagy legalább törekedjünk megösmerni. Igy gondolkodva, azon idő, melyet jeles történetbúvárunk, Márki úr, az első pillanatra jelentéktelennek látszó Fekete Körös tanulmányozására fordított, rendkívül hasznosan volt alkalmazva. Márki úr, csinosan
vázolt képben tárja föl előttünk, hogy minő befolyással
bírt e kis víz a környékén élő mintegy 200.000 ember
életviszonyaira. Értekezése folyamában kimutatja, hogy a
Fekete-Körös minő szerepet vitt a környék lakosai műveltségét illetőleg, mint határozta meg azok foglalkozásmódját, minő befolyással volt e vizecske egyes vidékek
képének megváltoztatására stb. Ami szerző tárgyalási
módját illeti, Ő a történelmi tényeket mindvégig a földrajz adatainak társaságában adja elő. Mivel a FeketeKörös völgye Bihar, Arad és Békés megyéket érdekli és
szegi át, ajánljuk ez érdekes műyet különösen azon vidéki olvasóink becses figyelmébe. — E könyv kíséretében
kaptunk Márki úrtól egy megrendelési fölhívást S a r k a d
t ö r t é n e t é r e . Miután egy kis város története magában

KÜLÖNFÉLÉK.
* Lelkészválasztás. Bihar-félegyházi ref. lelkészszé
m. hó 11-én V é g h L a j o s ottani segédlelkész választatott meg.
* A hudapesti evang. magyar egyház által rendezett
s lapunk 10-ik számában emiitett jótékony célú felolvasásoknak anyagilag ís jó sikerök van. Jelesen a második
estén (marc 23-án) 131 frt tiszta jövedelem volt. A harmadik felolvasás e hó 6-án volt, s hír szerint még egy
negyedik felolvasás is tartatik e hó 20-án.
* A bpesti szláv ajkú evang. egyháznak a főváros
közgyűlése megengedte, hogy a kerepesúti templomtelken
a templomépitésből eredt adósság törlesztésére bazárt
építtethessen.
* Református küldöttség katholikus érseknél. A
„P. Napló" apr. 13-iki számában olvassuk, hogy Haynald
kalocsai érsek kalocsai residentiájában e hó 11-én a
solti reform, egyházmegye küldöttsége tisztelgett. A küldöttség Ádám József szeremlei, Baky István csanádi,
Keserű Lajos bogyiszlói, Teleky József foktői s Kálosi
Geyza úszódi lelkészekből állott, és a közkedvességü,
szeretetreméltó főpap által kitűnő szivélyeséggel fogadtatott. A küldöttség tagjai egyházmegyéjük hálás köszönetét vitték meg az érseknek az úrbéri elkülönítéseknél
az urodalmához tartozó bogyiszlói, csanádi, foktői és szeremlei ref. egyházak iránt tanúsított nagy lelkű adományaiért. A főpap szokott finom tapintatával s lekötelező
nyájasságu modorával hosszasabban társalgott a küldöttség tagjaival, s tiszteletükre barátságos lakomát rendezett.
Ebéd után az érsek személyesen mutatta meg a küldöttségnek páratlan gazdag herbáriumát, és arra vonatkozó
könyvtárát. A küldöttség meghatva a szívélyes fogadtatástól, a legkedvesebb emlékekkel 'távozott az érseki palotából.

* A török birodalomban az első prot. egyház 1846ban alapíttatott. Azóta egyházaink száma 76-ra emelkedett, melyek egy harmadrésze saját segédforrásaiból tartja
fönn magát.
* Csire István úrnak lapunk 12 ik számában közlött
nyilatkozatára Barakonyi Kr. úr egy választ küldött
be, a melyből beküldőnek igazolása céljából közöljük a
következőket. Midőn Darányban m. hó 22 én a gigei
eonsistorium jegyzőkönyve hitelesíttetett, a Sárközi Titus
által szerkesztett j.-könyvbe tett(de a határozat kimondása alkalmával figyelmen kivül hagyott) ,óvás" is be
volt vive, mely azonban Körmendi S. úr felszólalása folytán
a j. könyvből töröltetett. Hogy ki tette meg az óvástételre nézve az indítványt? emlékezni fog a közönség,
hogy az egyrészről Szabó Kálmán soinogymegye tiszti
ügyésze és vil. tanácsbiró, másrészről pedig Horváth Endre
inke'i lelkész s egyházi tanácsbiró urak részéről történt.
Hogy volt-é e két részről is hallatott „óvás" i n d o k o l v a ? illetőleg : hogy az indokolás j o g i l a g történ t-é ?
aziránt immár a ft. egyh.-kerület lesz hivatva, hogy a
dombó-gárdonyi lelkész választási ügy e l v i e l b í r á l á s a
alkalmával véleményt mondjon.
* Nt. Zámolyi József özvegyénél (lakik Cegléden
1. k. kézutea 53 sz.) jutányos áron megszerezhetők a
következő lapok:
1. Jelenkor, 1833-dik és
kötetlen.

1831-dik

évi folyamok

2. Társalkodó, 1 8 3 3 - 4 — 5 — 6 — 7 8 - 9 , 1 8 4 0 1—3—4—5, összesen 12 évi folyam, vékony lapu kötésben.
3. Pesti hírlap, 1848 év hat utolsó
vékony lapu kötésben.

havi

folyam,

4 Politikai újdonságok, 1856—7 8 - 9 1*60 - 1
2 - 3 4, összesen 9 évi folyam, vékony lapu kötésben.
* Az „Amrita Bázar Patrik V hindu hírlap Jung
Bahadur, Nepaul fejedelme haláláról
ezeket írja:
„Febr. 25-én, épen az isteneknek szentelt nap volt. ; fejedelmünk Bagomitcybe ment, hogy a szent folyóban
megfürödjék. Még nap felkölle előtt lépett a vizbe, és
miután a kellő mosásokat elvégezte, egy padra telepedett
és könyörgött srz istenekhez. Nem sokára kísérete észrevévén, hogy mozdulatlan ül, közelebb járult és ugy találta, hogy meghalt. Egy hírvivő azonnal a székvárosba
sietett, hogy három hitvesének, testvérének és fiának az
elhunytat ért szerencsétlenséget tudtul adja. Ezek a holt
testet együtt fölkeresték, és akkor a három asszony kijelenté, hogy ők készek férjük lelkiüdveért magokat,
feláldozni Megrakták a máglyát külömböző jó illatú
iákból. Erre az asszonyok megfiirödtek, imádkoztak és
a brahminoknak alamizsnát nyújtottak. Ezután némi intézkedéseket tettek a kormányzás folytatására nézve,
megbizásokat adtak sógoruknak, és néhány foglyot szabadon bocsátottak Bátor lélekkel léptek ekkor a máglyára,

folyvást imádságokat mormolva. Mindjárt rá a fejedelem
holt testét is a máglyára rakták, mire egyik asszony a
halottnak fejét ölébe vette, a másik kettő pedig' lábait.
A szolgaszemélyzet a csoport körül tüzelő-anyagokat
rakott, melyeket a fejedelem fia felgyújtott. Néhány pere
múlva a máglya fellobogott, és ismét néhány pere — és
az égőáldozatnak vége volt.
* A pénteki napot a babonás közhit szerencsétlennek tartja. Benicky Péter is megemlékezik Magyar
Ilhytmusaiban „a pénteki ürömről/ Amerikában máskép
áll a dolog. A „New York Times" írja, hogy a pénteki
nap Amerikára nézve oly szerencsés volt a múltban,
hogy a rómaiak bizonyosan szerencsés napjaik közé számlálták volna. Pénteken, 1492. aug. 3-án indult ki a pálosi
kikötőből Columbus, hogy fölfedezze az uj-világot, s pénteken, oct. 12-én vette észre a zöld szigetet, melyen 65
napig hányatott hajójával kiköthetett, és ismét pénteken, 1493. jan. 4-én indult vissza Spanyolországba,
fölfedezése jó hírével, s pénteken 1493. márc. 15-én kötött ki Andalúziában, végre ugyan ezen napon födözte
föl az amerikai szárazföldet, 1494. jun. í3-án — 1497.
márc. 5 ke is pénteki nap volt, midőn VII. Henrik angol
király kiküldi Cabot Jánost azon útjára, mely ÉszakAmerika fölfedezésére vezetett. Pénteken, 1505 sept. 7-én
alapitá Melendez Sainte-Augustiue-t, az Egyesült Államok
legrégibb városát. Febr. 22-éu, szintén a pénteki csillagzat alatt született Washington. Pénteki napra esik Satagora visszavétele is, 1777. oct. 7-én, mely szerencsés
esemény sokat tett arra nézve, hogy az Egyesült Államok részére álljon Franciaország. Arnold árulása is pénteken, 1780. sept. 22-én födöztetett löl, valamint Yorktown is a következő év okt. havának pénteki napján
adta meg magát. Végre, péntekre esett az a nagy nap,
midőn 1776 jun. 7-én Lee Rikárd Henrik a eongressusban felolvasta az Egyesült Államok függetlenségi nyilatkozatát.
* A hírhedett Lateau Luiza nagy szerepet játszott
a mult nagyhéten. A „Grermania" emliti, hogy nagypénteken magas látogatásokat kapott; ott volt a belga
igazságügy min ister, továbbá Párisból, Brüsselből sokan.
Sajátszerű észleleteket lehetett azon nap tenni rajta. Míg
nagy csütörtökön a stigmatizált nő semmit sem vérzett,
pénteken oly vérzése volt, mint még soha azelőtt. Különösen kezei és jobb válla vérzettek. Egy brüsseli orvos
megtapintá üterét, s ő egészen érzéketlen maradt ; alig
nyujtá azonban feléje szentelt kezét egy lelkész, ki pedig ugy volt öltözve, mint mások, élénken mosolyogni
kezdett. Egy párisi missionariust, ki keletázsiai nyelven
szólott hozzá, megértett. Nagy szombaton fölvette a
szentséget, és a vérzés azonnal megszűnt. A Bois d'
hainei pap, hol Luiza épen tartózkodik, azt hiszi, hogy
a szerencsétlen, minthogy az egyház szenvedése ideje
alatt rendkívüli kínokat áll ki, egy évig sem viszi már,

Gl.-A. f. egylettől 45 frt, a düsseldorfi Gr.-A. f. egylettől
A D A K O Z Á S O K .

18 H a kirchheimi G.-A. nő-egylettől 9 frt 11 kr., a
pasewalki G.-A. nő egylettől 24 frt 28 kr., Bayer János

xi-ik kimutatás az orsovai egyesült protest. egyházra
tett adakozásokról. Az alsó borsodi ref. e.-m. esperességtői 30fi-t38 kr, az Ó-aradi ág. h. ev. egyház-községtől
2 frt, a selmec-bányai ev. egyh. közs. 12 frt, a pozsonyi
ev. lyeeumtól 39 frt, a rozsnyói ev. egyh -községtől 5 frt

úrtól Szebenben 5 frt, Szántó Jenő, szolgabirósági segéd
úrtól Orsován 5 frt, összesen 366 frt 42 kr. a V I I I
előbbi kimutatással együtt 5062 frt 92. kr. mindössze
5429 frt 34 kr. Kelt Orsován 1877 évi ápr. 1-én.
BRAND KÁROLY,

20 kr., a lipcsei Gusztáv-Adolf főegylettől 78 frt 05 kr.,

STUPE

felügyelő.

MIKSA,

pénztárnok,

a hallei Guszt.-Ad. fiókegylettől 48 frt 40 kr., a coburgi

HIRDETÉSEK.

Pályázat Stelczer Dániel-féle ösztöndíjakra.
A győri

ágost. hitv. evang. gyülekezet a kezelése

alatt

lévő Stelczer

Dániel

alapítványból

40

forinttól 1 0 0 forintig terjedő ösztöndíjakra az 1876/7-dik iskolai évre pályázatot hirdet.
Folyamodhatnak: ágost. hitv. evang. árva, szegény, győri, jó magaviseletű és szorgalmas tanulók,
különösen a Stelczer vagy Ráth családhoz tartozók, bár hol tanuljanak.
A jelen iskolai év első feléről szóló tanodai, ugy a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot tanúsító bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok folyó évi május hó végéig alulírotthoz intézendők.
Győr, 1 8 7 7 . ápril 10.

Nagy

Pál,

a győri ágost. hitv. evang. iskolai bizottmány
elnöke.

1—3

Pályázat tanári állomásra.
Az iglói ág. h. evang. főgymnasiumban rendes tanári állomásra, melylye] a német ós latin nyelv
tanítása van összekötve, pályázat hirdettetik
A pályázótól az emiitett

szakokban

az ismeretek

oly

mértéke

kívántatik,

hogy a körülmények

szerint egyaránt alkalmazható Jegyen, úgy az al-, mint a felgymnasiumi osztályokban.
Illetmények: évi fizetés 5 2 5 frt, lakbér 1 5 0 f r t , az őt megillető tandíjosztalók ós 4 0 köbméter
tüzelőfa a fuvarbérrel.
Pályázni kívánók a tanári képzettségüket, korukat és vallásukat kimutató okmányokkal felszerelt
folyamodványaikat folyó évi május hó végéig alulírotthoz

beküldeni szíveskedjenek.

Megjegyzendő, hogy hivatalban lévők véglegesen,, uein hivatalban

lévők

egy

próbaóvre

megválasztatni.
Kelt lglón, 1 8 7 7 . március 15-ón.

Topscher
1—3.

György,

egyház-felügyelo.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : D r . B a l l a g i Mór. Főmunkatárs : F a r k a s J ó z s e f .
Nyomatott: Oeutscli M.-fele művészeti

intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

fognak

t®.

Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. április 22.

PROTESTÁNS

EGYHÁ

ISKOLAI LAP.
Előfizetési dij:

Szerkesztő- és
K I A D

Hirdetések dija:
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 k r sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

Ó - H I V A T A L :

VIII. ker. Mária-utca 10. sz. I. em.

X'eijes számú példányokkal mindég* szolgálliatunk.

tekintélyű egyházmegyéje is a tiszántúli e.-kerületnek

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésük a
mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.

— mint értesülünk — közgyülésileg, tehát mint kormányzó

testület nem tartotta tekintélyével s hivatá-

sával ellenkezőnek hírlapi cikkekre reflektálni, és azok
ellenében állást foglalni.
Ily körülmények között nem zárhatta el e lapok

Rövid észrevételek Czelder ú r közelebbi
cikkére.

szerkesztője ezek hasábjait az e tárgyban

megindult

eszmecserék előtt, s nem zárhatja el még a miénktől
eltérő nézetek előtt seni, mert hiszen lapunknak nem

Oly korban növekedtünk fel és éltünk, melyben

az a célja, a mi a politikai pártlapoké szokott lenni,

olvasni és hallani a

hogy t . i. saját vagy pártunk nézeteit elveit minden

nagyon sokszor volt alkalmunk
magyar

nép természetes

eszéről,

józan okosságáról.

r

áron diadalra juttassa,

.Mi ezen nemzetünkre nézv e hízelgő jellemzésnek kész-

juttatni az igazságot,

séggel adtunk liitelt

tanokat,

lelkünkben már akkor,

mielőtt

a külföld népeit ismertük volna; midőn pedig később
alkalmunk

lett

közelebbről

külföld

egy-két

míívelt

is érintkezésbe jönni,

erősebb lett

a valódi

keresztyén elveket s

még h a ezek talán ellentétben

volnának is

önnön nézeteinkkel.

nemzetével

még

hanem hogy segítse diadalra

Miért is szivesen
úr

engedtünk

:ét rendbeli levelének,

volna tért Celder

még h a azok tisztán az

bennünk azon meggyőződés, hogy ha tudományos mű-

álta.unk

veltségben messze túlszárnyaltattunk is a nálunknál

hadd legyen olvasóinknak minél

szerencsésebb m ú l t ú nyugoti szomszédok, és nem szom-

kiilömbféle nézetekkel, theologiai álláspontokkal meg-

szédok által,

ész tekintetében

ismerkedhetniük.

legtöbb

ügy vagyunk

inkább

előtte

de természeti
mint

utána

józan
állunk

nyugoti

népfaj nak.
Ezen

vallott

elvek ellen

vedély által vezetett,
meggyőződésünkre

való

tekintetből mon-

bővebb

De tért engedtünk

meggyőződve,

sekkel komolyan

tanúskodtak

hogy

volna is,
alkalmuk a

azért is, mert

a nem pártszen-

de a komoly theologiai kérdé-

foglalkozni, azok

felett

elmélkedni

dottuk az év elején, midőn a csodák kérdése először

szerető olvasókat épen az ily ellenünk irányzott cik-

e lapban felvetődött,

kek győzik meg leghathatósabban a liberális

hogy

aligha fog nálunk vetni,

az nagyobb

hullámokat

és egy pár rövid szóváltás

theolo-

giai irány helyessége felől.

után visszatérhetünk ismét a napi rendre. Ezen véle-

Celder ű r cikke eléggé világos, felesleges volna

ményünkben azomban — mint a t. olvasók tapasztalják

hozzá hosszú magyarázójegyzetet

— nem

egész múltja, valamint közelebbi cikkének meleg val-

kevéssé

csalatkoztunk,

mert

az ismeretes

szabolcsi nyilatkozat ellen nem csak egyesek zúdultak

lásos hangja is eléggé

és zúdulnak fel

lyéből érdeklődik

annyira józan

nagy

számmal,

és pedig

természetes eszünek

hitt

épen az

s hirdetett

magyar nép zöme között élők közül, de még egy nagy

iránt,

tanúsítja,

Krisztusnak

s szíve szent

Írnunk.

Celder ú r

hogy ő lelke mé-

világboldogító vallása

szerelmével

szereti

egyházát,

szereti a protestántismust, ós bár lelkesül a szabad31

ságért, de azért nem hazudva, hanem — mint sorai-

valóságos

hói látszik — valóban

nézve világosan

megbotránkozik

rombolók vakmerőségén.

a

hitvallás-

ós t u l a j d o n b e s z é d e . . .
megparancsolta Isten,

Melyre

hogy

semmi

Szóval ő oly valódi igazhi-

ahhoz ne tótessék, el se vétessék abból . . . A teljes

vőnek tűnik fel, kinek igazhitűsógét a túlsó táborban

irás Istentől ihletett . . . Kárhoztatjuk azért Artemon-

sem fogják kétségbe vonni.

nak, a manicheusoknak . . . eretnekségeket, kik tagad-

És mégis im,

szeliden polemikus cikkének
mond —

tartalma.

„tanulmányozván

a

mi az ő

Én —

bibliát,

úgy

külömbséget

ták a szent Írásnak a sz. lélektől való származását,
vagy annak könyvei közül némelyeket be nem vettek,

tettem és teszek az ó szövetség azon helyei között,

vagy

melyek mint zsidóhagyomány vétettek fel Mózes ha-

cikke pedig a hitvallásnak így végződik: „kárhoztatjuk

lála után az ő Írásai közé,

mindazoknak vélekedéseiket, valakik a teremtésről, az

s melyhez tartozik

a

Bálám szamarának szólása i s ; külömbséget az uj szövetség azon helyei között is,

mint a

gargazénusok

őrültjei, kik ördöngösöknek állítatván, s hivén magukét, v a d t e k i n t e t t e l

megtoldottanak

ós vesztegettenek. *

angyalokról, az ö r d ö g ö k r ő l

A

külömbözőket

7-dik

értenek

azoktól, a melyek minékünk előnkbe adattak a szent
Írások által."

rohantak a disznók felé, s

Ha már

ezen hitvallás

érvényben

van

Felső-

azokat a Tiberiás tavába riasztották." Másrészt azon-

Bányán, mi jogon meri Celder úr az ó testamentom

ban hiszi és vallja Celder úr,

némely

„hogy Isten a zsidó

népet rendkívüli tehát csodás uton is igyekezett
kéletesebb erkölcsi

sége felett kétkedni? hogy meri kétségbevonni az aj

az újban a Fiú által

és lesznek,

jelentke-

ismétlődnek

mindenek lehetsé-

csoda ós nem csoda

egy-

aránt. *

testamentomban három helyütt is említett ördöngösök
létezését ós Jézusnak

ezek

gyógyításában tanúsított

isteni csoda erejét ? hogy állithatja, hogy azok közönséges őrültek voltak,

s nem az Ur által

kiűzött

ördögök kergették a sertéseket a tóba, hanem az őrül-

Minthogy pedig

Kozma

nézetei vannak a csodákról,
tanácsot

hagyományul" tekinteni? az

isteni ihletés hatása alatt írt Bálám-történet hiteles-

még egyszer; . . . hogy Istennek
gesek voltak

„zsidó

állapotra vezérelni, . . . hogy az

isteni mindenhatóságnak az ó szövetségben
zett egyes csodái,

helyeit

tö-

intézi

úrnak

ezektől

eltérő

tek vad tekintete?

azért C. úr ezen szives

hozzá: mondj le a papi s esperesi

Higyje meg Celder úr,

hogy

az ily

beszédeken a helvét hitvallás készítői,

eretnek

annak aláírói

hivatalodról, én legalább „a te helyedben ós a gon-

és kivált a f.-bányai egyház egykori igazhitű püspöke

dolkodásoddal, ha ellentétbe jönnék a kormányzásom-

Mélius sokkal inkább megbotránkoztak volna, mint a

ban levő egyházak vallástételével ós saját gyülekezetem

mai igazhivők

tanával,

úgy lelkészi

beszédein, és még csak ezelőtt száz évvel is letépték

lelkem meggyőződése iránti köteles-

volna a bibliai csodák között való ilyetén válogatásért

a visszalépést

hivatalomtól

is

mint

esperesi,

ségemnek ismerném." Ha pedig K. ú r ezen jó taná„a többi espereseknek

kötelességük

vissza-

lépni."

De nem csak régente, letépnék azt ma is min-

Most azomban bátrak vagyunk C. úrtól kérdezni,
hogy hát önnön

helyében

A hatvanas évek elején C o 1 e n s o

angol püspök csupán annyit mondott egy akkor megjelent munkájában,

mény dolgokat tartalmazó baráti levélnek.
ós gondolkodásával nincs

Kozma úr

den oly egyházban, a hol a helvét hitvallás valóban
érvényben van.

E z a veleje a sima gyenge hangon irt, de ke-

megbotránkoznak

bár ki nyakából a papi palástot.

csot nem lesz hajlandó befogadni, akkor Celder úr
szerint

a mint

hogy kótli miszerint Mózes irta

volna egészen a neve alatt létező öt könyvet, tehát
olyasfélét mondott, csak hogy kissé ennyhébb kifeje-

ellentótben egyháza vallástótelével ? ós lelke meggyő-

zéssel élve, mint Celder úr,

ződése és szabadsága iránti tekintetből nem véli köte-

azokba „zsidó hagyományok" is ; és ezen állításáért

lességének a lelkészi hivatalról való lemondást?

több

Mi

hogy t. i. csúztak be

mint egy évig volt pör alatt,

ós a mi

helvét

úgy tudjuk, hogy a f.-bányai egyház és egyházmegye

hitvallásunkkal közel rokonságú hitvallást követő angol

hitvallása még most is a második, az 1567-ben alá-

magas egyház főtörvóuyszóke csupán azórt nem csapta

irt helvét hitvallás,

s nem csaphatta

ennek pedig legelső

sorai így

ki (mert az akarat meg volt) Co-

hangzanak : „Hiszszük ós valljuk, hogy a sz. prófé-

lensot püspöki hivatalából,

táknak

országban volt püspök,

ós apostoloknak

az

ó és új

testamentomi

kanonikus könyvekben befoglalt Írások az I s t e n n e k

államban.

mivel ez nem az

hanem

anya-

a kaplandi gyarmat-

Vagy kérdezze meg* Celder ú r az „Evang. Lapok" t, szerkesztőjét,
vérek,

kiket

szeretnek

hogy a tiszta hitű skót test-

az ujabb időkben

mintaképekül

tiszántúl

választani,

oly

mit

igen

szólnának

espereskedni oly egyházban,

melynek hivatalosan el-

fogadott tanával ellentétbe jönnek. De az ilyen igazhivők

azután

Celder iirnak

is kiadnák

s egészen

méltó joggal a fentebbi beszédekért az útlevelet.

hogy nálunk

Távolról sem az a célom azomban jelen soraim-

oly lelkészek védik a szent Siont, a kik az ó testa-

mal, hogy talán Celder úr f.-bányai kathed ráját meg-

mentom egy némely helyeit „zsidó

ingatni

hozzá, ha Balogh ú r

értesítené őket,

hagyományának,

óhajtanám,

sőt

lelkemből

kívánom,

vajha

az uj testamentomi ördöngösöket pedig vad tekintetű

minél több egyházunk pásztori székében oly hitbuzgó

őrülteknek tekintik. Bátran merem állítani, hogy azt

s keresztyén lelkületű

tanácsolnák önnek, miszerint ismerje becsületbeli kö-

der iir.

telességének a ref. lelkészi hivatalt letenni.

Hanem

Ismeretes hazai közönségünk előtt is az igazhivő

kimutatni

célom

azt,

férfiak ülnének,

volt

mintegy

mint

Cel-

kézzelfoghatóig

hogy mily nagy képtelenség

rejlik

Gruerickenek a fenforgó Bálám ügyben tett nyilatko-

abban, midőn hazánk protest. orthodoxai a régi hit-

zata, confessori hősiességgel tévén vallomást, hogy ő

vallásokat, ezekhez való hűségüket emlegetik,

hiszi, miszerint Bálám szamara emberi hangon meg-

ellenfél

szólalt ; egy másik kiváló igazhivője korunknak, K u r t z

betűivel köszörülik fegyvereiket. A fegyvert csillogóvá

pedig egy

tehetik ezen köszörűkövön, de élessé n e m ;

uj

testamentomi locussal

is

támogatja

ellen

folytatandó

harcaikhoz

a

és az

hitvallások
a dolog-

ennek megtörténtét (2. Pét. 2, 15. f.), és egyszers-

hoz nem értők szemét talán kápráztatja az ily fegyver

mind

fénye, de notis est derisui.

igyekszik

mondván

is

ennek

mikéntjét

kimagyarázni,

„a csocla itt abban rejlik,

érzés természetes

kifejezése az

oly módosulást nyert,
dass

isteni

behatás által

mely által az az emberi nyelv

artikulált hangjaihoz hasonlított
steht darin.

hogy az állati

durcli

u

(I)as Wunder be-

göttliche

Einwirkung

der

Hagyjuk ezt a fegyvert katholikus atyánkfiainál.
Náluk jogos fegyver ez és

éles.

Előttünk a példa.

Döllinger egyike volt a kathol. egyház legtiszteltebb
ós legtudósabb főpapjainak,
egyház hitvallásában

s

mivel azomban a kath.

hivatalosan elfogadott tanai

natürliche Ausdruck der thierischen Empfindung eme

között van csupán egy pont, mely az ő gondolkodá-

Modulation erhált,

sával ellentétben van, már ezért ,,lelke meggyőződése

durch welche er sich in

articu-

lirten Lauten menschlicher

Sprache darstellt.)

zsidó hagyomány

szamár

tehát

a

Nem

megszólalásának

és szabadsága
merte"

azon

iránti

tekintetből kötelességének

egyháztól megválni.

Ez oda át

isúgy

története, hanem isteni behatás által eszközölt csoda-

szokás, úgy van rendjén, ez következik azon egyház

lény,

szelleméből, intézményeiből.

melyet maga Mózes jegyzett

fel, valamint ő

irta mind az öt könyvet isteni sugalat következtében,

De épen abból, hogy oda át ezen szellem ural-

amint ezt Kurtz és a többi igazhivők döuthetlen ér-

kodik, önként következik, hogy nálunk annak elnyo-

vekkel

másán kell törekedni; következik az,

kimutatják, legfeljebb annyit

engedve

meg,

mit

alkalmas

hogy az 5-dik könyv legutolsó fejezetét, mely Mózes

és alkalmatlan időben hirdetünk, hogy tudniillik ne-

haláláról s eltemetéséröl szól, talán nem maga Mózes,

künk protestánsoknak nem az ódon hitvallások és ezek

hanem valamelyik kortársa irta ; kimutatván egyszers-

betűi a mi egyesítő kapcsaink, hanem egyesítő kap-

mind azt is, hogy az idvességre okvetlenül megkíván-

csunk Krisztus, és az ő isteni szelleme és az ezen

tatik a mózesi

szellemet

könyveknek

származását hinni,

,,Denn

isteni

kijelentésből való

der Pentateuch

ist

das

visszatükröztető

szent

iratok,

melyeket

a protestántismus

elvéből folyólag vizsgáljunk,

ku-

Fundament, ohne welches die ganze übrige Geschichte

tassunk

a

sze-

in der Luft schweben würde."

rint,

szabadon

igyekezzünk

nekünk

ezekből

ki

adatott tehetség
esze,

ki

szíve,

ki

Ezt tartom én becsületes (bár nem egészen okos)

hite világánál Istennek akaratát felismerni. — S ne

orthodox beszédnek ; a ki így hiszen, az mondhatja,

aggódjunk, ha szakadás támad is közöttünk a tekin-

hogy ő az ágostai vagy helvét hitvallás alapján áll,

tetben, hogy A és B talán elfogadja szószerinti érte-

az ilyen

lemben az ó- és uj-testamentómnak minden csodáját,

nagyon

méltó

joggal felhívhatja

sok más társát,

Kozma urat,

hogy tartsák

és

becsületbeli

míg Celder úr csak megválogatva,

Kozma úr pedig

kötelességüknek nem enni a kenyerét oly egyháznak,

azokat még inkább megrostálva; csak legyünk egyek

melynek hitvallását

abban,

nem hiszik, nem lelkészkedni s

hogy Krisztusnak

szellemét egyiránt
31*
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szünk magunkban és híveinkben feleleveníteni, törekszünk lehetőleg- tökéletesek lenni, mint a mi mennyei
Atyánk tökéletes; törekszünk őszintén az igazság után,
fáradozunk

lankadatlanul

az emberiség

haladási

s

művelődési ügyén, és egyesülünk a szeretetben.
Ez a mi tisztünk nekünk

protestánsoknak,

ezt

illik nekünk hiven betöltenünk.
FARKAS

JÓZSEF.

A sárospataki jogakadémia áthelyezése,
és a miskolci határozat.
A sárospataki jog- ós államtudományi karnak Miskolcra indítványozott áthelyezése szokatlan élénk vitát
keltett az időszaki sajtóban; ma-holnap itt is teljesen
alkalmazható lesz Feuerbachnak a halálos büntetésre vonatkozó azon állítása, miszerint az e kérdés körüli védvek
annyira kimeritvék, hogy ujat alig mondhatni.
Okát ezen általános érdeklődésnek, sokszor a hírlapi megbeszélés rendes medrén is túlcsapongó vitatkozásnak — a feles számmal előtérbe tolult politikai- és
országos érdekű kérdések mellett — egyedül abban
keresem: hogy jelentékeny közművelődési kérdésről,
egy fényes múltú tanintézet jövőjéről, előmeneteléről
van szó.
Hogy a hirlapi vita jelen előre baladott stádiumában és tekintettel a főt. tiszáninneni h. h. egyházkerület
közeli kilátásba helyezett, egyedül illetékes határozatára
— felszólalok : teszem ezt azért, mert egy oly fordulat
állott be az áthelyezés kérdésében, mely annak megvalósithatását, reálisálhatását véleményem szerint — lehetségessé teszi, csattanós feleletül szolgálván egyszersmind
azoknak, kik Miskolc város földhöz ragadt szegénységét,
anyagi áldozatok hozatalára képtelenségét látták jónak
hirdetni s világgá bocsátani a jól értesültség alapján.
Ertem Miskolc város képviselő testületének f. hó 9-ik
napján hozott határozatát.
A jelzett határozat körülbelül következő:
»M i s li o 1 c v á r o s k é p v i s e l ő testülete, tudatában azoii
jelentékeny szellemi és anyagi előnyöknek, melyeket egy főiskola azon
városra, melyben fennáll, árasztani hivatva és képesítve van, kijelenti:
miszerint a sárospataki főiskola kiegészitő részét képező jogakadémiának Miskolcra leendő áthelyezését nem csak felette kívánatosnak tartja,
hanem annak lehető előmozdítása céljából, a város — mint község
— erejét meg nem haladó áldozatokat is meghozni kész; — valamint
azon biztos reményének is kifejezést ad, hogy ugy a város, mind vidéke lakossága az e célra még szükséglendő alapítványi tőkéket egybeadní hajlandó. Azonban concret ajánlat tételét akkor látja helyén
levőnek, ha a főt. tiszáninneni h. h. egyházkerület, mint a jogakadémia féntartója, ugy az áthelyezés kérdésében, mint az erre mogkivántató anyagi áldozat tekintetében határozatát meghozandja.®

Mielőtt ezen határozathoz érdemlegesen hozzászólanék s horderejének méltatásába bocsátkoznám : pár szóval jelezni óhajtom azon álláspontot, melyet a jogakadé-

mia Miskolcra inditványozott áthelyezésével szemben elfoglalok.
Én az áthelyezést felette célszerűnek, igen előnyösnek, tehát szükségesnek is tartom.
A vitá alatti kérdés m e r ő b e n a c é l s z e r ű s é g
k é r d é s e ; — azt más szempontokból — bármily tiszteletre méltók legyenek is, azok, milyenek: a sárospataki
főiskola évszázadokra terjedő történeti múltja, vagy az
iránta táplált — bizonyára minden protestáns emberben
élő — kegyelet érzete, megbírálni, eldönteni nem lehet ;
nem különösen akkor, midőn a főiskola kiegészitő részét
képező jogi szaknak az áthelyezés általi emeléséről és
felvirágoztatásáról van szó csupán, nem pedig annak elidegenitéséről, megszüntetéséről.
Nem szándékozom Sárospatak városi és társadalmi
életének képét rajzolni e helyen, hogy szembe állítsam
Miskolccal s az összehasonlításból előnyöket vonjak le
az utóbbi javára ; a két város közti különbség a városi
statistika adataiból mindenki előtt ösmeretes; nem szándékozom elméleti szempontból feszegetni azt sem—rövid
felszólalásom kerete sem engedi meg — előnyösebb-e a
nagyobb város egy főiskola helyéül, mint a kis város ?
hiszen ez nem nyílt kérdés többé ; a nagyobb városok
javára lett az eldöntve elméletben és gyakorlatban egyiránt : feladatom az áthelyezéssel szemben elfoglalt álláspontomnál íogva csupán az lehet, hogy a következő két
kérdés megérintésére szorítkozzam.
A főt. e. kerület s. pataki jogakadémiáját a jogakadémiák rendezésére vonatkozó szabályrendelet értelmében,
nagy áldozatok árán, három uj tanszék felállítása által,
alakította át teljes jog- és államtudományi karrá; ezen
felől a bölcsészeti szak két tanára hetenként 7 és 5 órával
foglalkozik a jogi szakban, ugy hogy a bölcsészeti szak
tantárgyaira — három tanár mellett — csupán hetenkénti 12. óra esik. — Megfelel e a joghallgatók jelenlegi létszáma ezen áldozatnak ; szolgálhat e annak recompensatioul ? felelet: nem.
Pedig a hallgatók számának nagysága valamely
felsőbb tanintézetnél koránt sem közönyös; mert emeli
egyrészről annak tekintélyét, hitelét, buzditólag hat a
működő tanárra, másrészről jövedelem-forrást nyit a tandíjban az intézetet fentartó hatóságnak. Ha a kis létszám,
sőt az évről-évre való sajnos fogyatkozás okát keresem
— szemben a többi jogakadémiák népességével — egyedül abban találom azt, hogy Sárospatak, mint különben
is kevés városi elemmel bíró kis város, jelentékeny contingenst a jogakadémia hallgatóságához nem adhat, más
vidékbelieket pedig magához vonzani csak kis mértékben képes
Ez oly tény, mely előtt szemet hunyni lehetetlen,
és a melylyel számolnunk kell, s a melyen segíteni csak
ugy lehet, ha a jogakadémia — a változott viszonyoknak s korigényeknek megfelelő nagyobb városba, tehát
az egyházkerület kebelében létező Miskolcra helyeztetik
át, mint a mely városi népelemeinél, kedvező vasúthálózati fekvésénél fogva, egy felsőbb tanintézetet befogadni

s népességéhez, tekintélyes contingenssel járulni, minden
tekintetben képesítve van.
Miskolc városa a városiasság feltételei, virágzó ipar
és kereskedelem, élénken lüktető forgalmi életen kívül,
székhelye elsőfolyamodású bíróságoknak, megyei és városi
közigazgatási hatóságoknak és ügyvédi kamarának. Tényezők, melyek a jogakademiaközvetlen közelében,raeg-becsülhetetlen fontossággal bírnak tanárra és jogtanulóra egyiránt.
Mert ne feledjük, hogy jogakadémiáról és jogtudományról van szó. A jogakadémia az elméleti képzésen
felöl egyszersmind gyakorlati szakpályákra előkészítő tanfolyam ; a jogtudomány az életviszonyokkal százszorosan
összeforrva, már forrásánál az elmélet a gyakorlat elemeit
egyesíti önmagában. A gyakorlati jogászokkal való érintkezés, közvetlen megfigyelése a jogélet concret viszonyainak, nemcsak Összefér a beható elméleti tanulmányozással
sőt elősegiteni , eredményét hatványozni van hivatva
Mellőzve a bővebb indokolást, elegendőnek tartom idézni
a nagy jogász Savigny következő szavait:
„Es berulit alles Heil darauf, dass in gewissem Grade
jeder Theoretiker den praktischen, jeder Praktiker den
theoretischen Sinn in sich enthalte und entwickle. Wo
dieses nicht geschiet, wo die Trennung zwischen Theorie
und Praxis eine absolute wird, da entsteht unvermeidlich
die Gefahr, dass die Theorie zu einem leeren Spiel, die
Praxis zu einem blossen Handwerk herabsenke" és tovább: „Gewiss habén viele, die mit Ernst und Liebe der
Rechtswissenschaft zugethan sind, die Erfahrung gemacht,
dass irgend ein einzelner Rechtsfall ihnen ein Rechtsinstitut zu so lebendiger Anschauung gebraeht hat, wie es
ihnen durch Bücherstudium und eigenes Nachdenken nie
gelungen war."
Visszatérek Miskolc város fentközlött határozatára.
Lehet-e azt olyannak tekinteni, mely az áthelyezés kérdését reális alapra helyezi; lehet-e attól várni az áthelyezéssel járó túlkiadások biztosítását ? Véleményem sze I
rint — igen.
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KÖNYVISMERTETÉS.
,, Válasz azoknak, akik a sárospataki jogakadémiát Miskolcra akarnák
áthelyezniIrta
S z i n y ei G erz son, sárospataki akad. tanár. Sárospatak. Nyom. Steinfeld B., a ref. főiskola betűivel. 1877.
8-r., 20 lap.
Motto:

Ha a sárospataki jogakadémia az uj szervezet előtti
állapotban volna, ellátva három tanszékkel s a többi
szakok kisegítő tanerőivel s ily viszonyok közt eéloztatnék
az áthelyezés és újra szervezés: meg sem kisérteném
hozzá szólni ez ügyhöz ; hiszen ily nagy áldozat meghozatalára a Miskolcnál sokkal népesebb s vagyonosabb
Debrecen és Kecskemét sem vállalkozott. Most azonban
egyedül a jogakademiának adandó helyiségről s a bölcsészeti szak kisegítő tanerőinek pótlásáról van szó.
Ezen szükségletek határozzák meg az áthelyezéssel
járó túlkiadások mérvét. Épen ezen túlkíadásokat igérte
fedezni Miskolc városa, midőn a város mint község, és lakosainak erejét meg nem haladó áldozatok meghozatalára
készségét kijelenti. Én legalább a jelzett határozatnak
más értelmet adni, más intentiót tulajdonítani képes nem
vagyok akkor, midőn a főt. egyházkerület által, a sárospataki jogakadémiára, alig két évvel ezelőtt fordított nagy
áldozatok mindenki előtt ösmeretesek.
A mi ezen ezen ajánlat horderejét illeti, azt leginkább abban látom, hogy lehetségesnek ígérkezik ez alapon
a jogakadémia 6 rendes tanári székének nyolcra kiegészítése, a nélkül, hogy ez a bölcsészeti szak rovására
esnék. És ez felette nagy nyereség ; mert mig egyrészről
ez által a bölcsészeti szak tulaj donképi feladatának felelhet meg, addig másrészről a 8 tanszékkel ellátott jog-,
és államtudományi kar egyenlőbb versenyre kelhet a kir.
jogakademiákkal.
Ne feledjük azt sem, hogy a jogakadémiák — különösen a prot. jogakadémiák — jelen szervezete provisorius s országos törvény általi rendezésre vár, mely minden valósziniiség szerint legalább annyi rendes tanszéket
fog megkövetelni, mint a mennyi jelenleg a kir. jogakademiáknál van.
Ezeket láttam szükségesnek elmondani a szőnyegen
levő ügyben.

Le préjugé est une opinion
sans jugement.
Voltaire.

Kossuth Lajost gr. Széchenyi István „A kelet népe"
című 1841. évben megjelent röpiratában megtámadván,
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Kossuth a támadásra szintén röpiratban felelt, „nem tartván egyenlő fegyvernek, könyvre hírlapban felelni". Ha
Szinyei úr Széchenyi volna, vagy hát miután ez a föltevés
még föltevésnek is borzasztó vakmerő, ha Szinyei úrban
volna Széchenyiből csak egy szemernyi realitás vagy csak
egy morzsa alaposság: akkor bizony nem sajnálnám a
nyomdaköltséget, hogy röpiratára röpirattal válaszoljunk.
De a kartárs úr — gyűlölködés és személyeskedés nélkül
legyen mondva — sem érveinek realitása, sem könyvének
tendentiája, még kevésbé modora és hangja által nem
érdemesítette magát arra, hogy félelmetes ellenségnek
tekintsük, s hogy egyenlőtlen fegyverekkel is szembe ne
merjünk vele szállni, főképen akkor, amidőn meg vagyunk

arról győződve, hogy küzdelmünk művelt és higgadt közönség színe előtt folyik le.
A 20 lapra terjedő paraplilet tendentiája, bebizonyítani, hogy Patak különb város Miskolcnál s hogy Patak
egészen alkalmas kisváros egy nagy főiskola befogadására.
Ezen irány teszi a munkát hatástalanná és a jó ügyre
nézve ártalmatlanná. Ha Szinyei úr Ballagi Mórra hallgat,
s a helyett, hogy magát az eszmét támadta volna meg,
a kivitel nehézségeire, akadályaira hivta volna fel a közfigyelmet : még talán az áthelyezés eszméjének eddigi
pártolói közül is megtérített volna egy-kettőt, azokat t.
i., akikben nincs elegendő elhatározottság és bátorság
néhány képzelt és nem képzelt akadálylyal megküzdeni.
De Szinyei úrban sokkal kevesebb a gyakorlatiasság és
sokkal több a kegyelet, az ideálismus és amit Voltaire
nemzete ugy nevez, hogy p r é j u g é, a magyar pedig
ugy, hogy előítélet, vagy helyesebben balvélemény, semmint a kérdés praktikus oldala iránt érzékkel bírna.
Kapja tehát magát, bizonyítgatja azt, amit saját hivei az
ő argumentatiója nélkül is szentül hisznek, az áthelyezés
barátjai ellenben, ha sokkal szebb hangon beszélne is a
lelkükre, mint amint beszél, sem hisznek el neki. Ime
itt rejlik a munka sikertelensége, melyet legkevésbé sem
ellensúlyoz a hányaveti, leckéztető hang, s a rüpok modor, mely a pamplilet minden során, mint fekete vonal,
végigvonul.
Ilogy az effajta meddő, meggyőző hatás nélküli
nyomtatott papirossal tüzetesebben foglalkozni hálátlan
dolog : ezt az tudja legjobban, aki életében vagy egyszer
részesült már olyatén megbízatásban, mint Hercules, kinek
Au gias istállóját kellett kisepernie. Mindamellett azonban
van egy jó oldala is ennek a favágó-munkának, az t. i.,
hogy alkalmat ád nekünk feltüntetni a közönség előtt az
ellenfelet a maga valóságában; meggyőzhetjük azokat,
akik eddig talán az ellenkezőt hitték, hogy a túlsó tábor
eszmékben, érvekben mily szegény, szenvedélyében menynyire vak, s ítéletében mily elfogult és goromba.
Ha erről sikerül meggyőznöm olvasóink azon részét,
amely nem volt oly szerencsés, hogy maga olvashatta
volna az emiitett röpiratot: fáradságom nem veszett egészen kárba.
Szinyei úr azon ténynek a constatálásával kezdi
válaszát, hogy Kun Pál „hangos szavú cikke oly hullámokat vert fel, melyek immár sok mocskot visznek és
elbírnak hátukon". S ennek bizonyságául Ő is hozzájárul
a piszokhoz egy csomó piszokkal. Azok a nagy hullámok
miért ne bírnák el az ő szennyesét is ! ?
A sok szitok és gorombáskodás közül, megvallom,
nehezemre esett s rám nézve nagyon kellemetlen volt,
kiszedni azon egy-két sovány érvet, melynek tarthatatlansága felől óhajtom az alábbiakban a közönséget felvilágosítani.
Mindenekelőtt jónak lát a pamphlet szerzője meg
leckéztetni bennünket, akik „herostratusi vad szenvedély lyelc< egy „ízetlen és becstelen'5 ( ! ) hírlapi vitát provocáltunk olyan kérdésben, amelynek megvitatása nem

tartozik a sajtó illetékességi körébe. Mennyivel eszélyesebb,
egyházalkotmányunk elveinek megfelelőbb eljárás lett
volna — úgymond — az áthelyezés kérdését indítvány
alakjában az egyházkerületi közgyűlés elé terjeszteni.
Olyan forma beszéd az, mintha valaki megrovná a
sajtót, hogy beleszól —• még pedig ugyancsak hangos
torokkal — a most folyamatban levő közgazdasági kiegyezésbe, holott annak t ö r v é n y e s elintézése úgyis a
két parlament jogkörébe vág.
A sajtó, az én felfogásom szerint, minden közügyhöz nem csak hogy hozzászólhat, de kötelessége is hozzászólani ; mert a sajtó van hivatva előkészíteni a közügyek hivatalos tárgyalását, informálni a törvényhozást és
a kormányt minden közérdekű kérdésben s felvilágosítani
a hivatalos orgánumokat a közhangulat felől. Hogy Szinyei úr egyházi és iskolai kérdésekben mégsem ismeri
el első folyamodásu bíróságnak a sajtót, erre neki egyéni
tapasztalatokon alapuló nagy okai lehetnek ; de azért —
megvallom — protestáns ember szájából nem szívesen
hallom az efféle reactionarius hangokat. Szinyei úr fenebbi
véleménye után jogomban áll róla feltenni, hogy ő azért
szeretné a sajtó szabadságát ép az egyházi és iskolai
ügyekben megszorítani, mert az ő személye csak e két
téren támadható meg; s hogy lia történetesen például
pénzügyi hivatalnok lett volna belőle, bizonyosan azt
vitatná, hogy a finanzügyek azok, melyekhez a sajtó
mint elsőfokú bíróság nem szólhat. A szabadság ilyetén
absolutisticus felfogás miatt eszünkbe sem jut megróni
a dahomei királyt, ki nem tudván odáig fölemelkedni,
hogy másoknak is engedje azon szabadságot, melyet maga
számára követel, midőn az angol követ a rabszolgaság
eltörlését kívánta tőle, azt felelte, hogy nem bánja, ha
az angol királynő véget vett a rabszolgaságnak, csak
neki engedje meg, hogy azt tovább folytathassa ; mondom : a dahomei királyt ezen szűkkeblüségéért nem rójjuk
meg ; de igen is megrójjuk a protestáns tanárt, aki ilyen
elveknek csap föl szószólójává.
Van azonban egy körülmény, ami némileg enyhíti
a megrovás szigorát; de ez csak a jelen esetre szól s
koránt sem igazolja Szinyei urnák általánosságban fölállított tételét. A kartárs úr félti iskolánk jóhirnevét, mely
a megindított hírlapi vitában, szerinte, már eddig is ugyan
csak meghurcoltatott. Félelme azonban, bármily tiszta legyen is különben annak eredete, teljesen alaptalan. Egy
háromszázados iskola, mely oly sok vihart kiállt, melynek
fölvirágzását még a hatalom üldözése sem birta megakasztani, nem omlik össze egy pár hírlapi cikktől, vagy ha összeomlanék vagy megingattatnék, a minek különben föltevése is absurdum, akkor, mint nem életképes intézet,
más sorsra úgysem lenne érdemes.
De hiszen meg vagyok róla győződve, hogy maga
Szinyei úr sem hisz komolyan a most folyamatban levő
hírlapi vita pusztító hatásában, s legfölebb a feletti roszalásának akart kifejezést adni, amit mi is aláirtunk
volna, hogy a vita folyamában m a g á t a p a t a k i isk o l á t is megtámadták némelyek s olyan vádakkal illet-
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ték azt, amelyek — bárha nem igazak is — semmiesetre ! az illető városnak városi jellegétől is függ. Valamely
község városi jellegének megítélésében pedig — amint
sem emelték intézetünk hitelét a nagy közönség előtt.
azt Keleti Károly igen alaposan és szépen kifejti — a
Egyátalában Szinyei úr sok olyat állit, amit — ugy
népszámon kivül döntő fontosságú tényezők gyanánt szelátszik — maga sem hisz. De igy jár az iró, aki belerepelnek : a lakosság foglalkozása, miveltségi foka, az
fog egy munkába anélkül, hogy meggondolná, van-e alioz
értelmiségi kereset, a családszám és a lakviszonyok. Ezen
elég anyaga? A kartárs úr föltette magába, hogy röptényezőket kellett volna tehát combinálnia — ugy, amint
iratban megfelel nekünk, akik a pataki jogakadémiái át
azt Keleti Károly teszi — s ezen az alapon felelni nem
akarjuk helyezni Miskolcra. Ha már röpiratot ir, akkor
arra a kérdésre, ami úgyse nyom semmit a latba, hogy
legalább is egy nyomatott ívnyi argumentummal kell
aránylag hol van több jogász, hanem arra, hogy Patak
előállnia. Egy nyomatott iven értekezni azonban az átalkalmasabb hely-e egy jogakadémia befogadására, mint
helyezés ellen, melyre nézve a legfőbb érv az, hogy
akár Debrecen, akár Nagyvárad ? S ha ezen alapot
„ellenzem, mert ellenzem," oly nehéz feladat, melyet
fogadjuk el okoskodásunk kiindulási pontjául: akkor
csak sophismákkal, szőrszálhasogatásokkal és semmitmondó
lehetetlen, hogy egyéb eredményre jussunk, mint arra,
frázisokkal lehet megoldani. Uram, teremtőm ! mennyivel
hogy mégis csak alkalmasabb hely Debrecen mint
többet ért volna ugy nemzetgazdasági-financiális, mint
Patak ; de nem azért alkalmasabb, mert Debrecenegyéb szempontból, ha Szinyei úr valamelyik hirlapban
egy nyilatkozatot tesz közé, melyben tudtára adja a vi- ben több ember lakik, mint Patakon; hanem azért,
mert Debrecen város, olyan értelemben, mint Keleti fejti
lágnak, hogy ő ellenzi az áthelyezést. Evvel a két szóval
ki
a város fogalmát, mig Patak semmiféle értelemben,
ha nem is használt volna az ügynek, de legalább nem
még ha csupán csak a lakosság számát vészük is tekinártott volna; mert nem árulta volna el saját álláspontjuk
tetbe, nem nevezhető városnak. Hogy olyan arányban
tarthatatlanságát.
nincs több jogásza Debrecennek, aminő arányban áll an
„A tizenkét, jogakadémiával biró város közt Patanak lakosai száma Patak lakosainak számához : ez nem
kon van a legtöbb jogász," s ebből önkényt következik
bizonyit semmit és nem változtat még azon elvitázhatlan
— legalább mi szerintünk — hogy Patakon leginkább
tényen sem, hogy absolut számítással amott mégis csak
helye van egy jogakadémiának. Ezen csókolni való tétöbb
a jogász. Ha Pataknak ugyanannyi lakosa volna is,
tellel lép be Szinyei úr a kérdés érdemleges vitatásába.
mint
Debrecennek: azért mégis kevesebb jogásza lenne,
Kezdetnek nagyon baljóslatú, állitásnak boi'zadalmasan
föltéve, hogy a népesség számának emelkedésével arányvakmerő, meggyőződésnek siralmas, felültetésnek szánalban a városi jelleg megállapítására döntő egyéb tényezők
masan együgyü. A népességi arányt veszi ő alapul, s
is
nem fejlődnek tovább.
ezen az alapon bebizonyítja, hogy ha Pataknak 58 joMi célja volt tehát Szinyei úrnak ama rabulisticus
gásza van, Nagyváradnak 138 helyett 277, Debrecennek
számítással ? Semmi egyéb, mint hogy elterelje a közönség
125 helyett 447-nek stb kellene lenni. Nem teszem fel
Szinyei úrról, hogy midőn ezen türelmet igénylő számí- figyelmét a kérdés lényegétől, s hogy zavarba hozza a
mathematice különben helyes, de logice annál helytelenebb
tást elvégezte, maga is gondolkozóba ne esett volna anszámcsoportositással azokat, akik a nyomtatásban olvanak különös eredménye fölött, s ha mégis kirukkolt a
sottak felett nem tartják érdemesnek gondolkozni, mert
nyilvánosság elé munkájának eredményével, ezt valószíhát ugy okoskodnak, hogy ami nyomtatásban áll, az úgyis
nűleg csak azért tette, mert ezzel Kun Pál állításának
mind igaz.
szószerinti értelmét vélte megcáfolhatni. No hát ezen célEgyébiránt csak akkor beszél mást Bodóné, mikor
ját el is érte; de az a kérdés, minő áron? En azt hiszem,
a józan publikum előtt sokba került neki ez a kis, pil- a bor árát kérik. Midőn Kun Pál arról beszél, hogy jogakadémia csak városba való s e nézetét statistikai hiteles
lanatnyi dicsőség, mely csak addig tart, mig rabulisticus
adatokkal támogatja : ezzel szemben Szinyei úr azt vitatja,
okoskodását a maga meztelenségében fel nem tünteti valaki.
hogy Patakon több jogász van, mint Debrecenben. ÉrdeSzívesen vállalkozom erre a különben is nagyon könnyű
kében áll azt tenni, mivel Kun Pál statistikai adatait,
szerepre én.
azon szempontból, amely szempontból ő azokat felhozta,
Ha Szinyei úr nem lenne ebben a kérdésben ancáfolni nagyon nehéz lenne ; vagyis világosibban szólva:
nyira elfogult, mint aminő, azt hiszem, midőn arra a
bajos lenne bebizonyítani ezen adatok alapján, hogy
képtelen resultatumra lyukadt k i : okoskodása alapossáSárospatakra
inkább való jogakadémia, mint például
gát maga is kétségbe vonván, újra kezdte volna azt. Rá
Pozsonyba.
kellett volna jönnie okvetlenül azon szarvas hibára, hogy
Mindenesetre sokkal kényelmesebb volt Szinyei úrra
olyan számmüveletbe bocsájtkozott, ami semmi összefügnézve
röpiratában előbb az említett statistikai adatokkal
gésben nincs magával a dolog lényegével, t. i. Kun Pálvégezni, s csak azután térni át a kérdésre, hogy jó
nak azon állításával, hogy Patak olyan kis hely, melybe
helyen van-e Patakon s általában kisvárosban a jogakajogakadémia nem való ; s rájött volna másrészről, hogy
démia ?
bakot lőtt, midőn a népesség számát vette csupán tekinSzinyei ur elsőbbséget tulajdonit n e v e l é s i s z e m tetbe; holott valamely városnak alkalmas volta egy főisp o n t b ó l a kisvárosnak, szemben a nagy várossal. Ez
kola befogadására nem csupán a lakosság számától, hanem

ellen semmi kifogásunk. Legyen kinek-kinek a maga
meggyőződése szerint. De már ahoz van szavunk, lia az
iró, meggyőződését sophisticus érvekkel igyekszik velünk
elhitetni. Ki hinné például el Szinyei úrnak, hogy miután
a kedvesség, megnyerő külső, ügyesség, épen oly természeti adományok, mint az ész kisebb vagy nagyobb mértéke : mindegy akár Pesten, akár a bugaci pusztán
neveltetjük gyermekeinket, ha tuskóknalc születtek, tuskók
maradnak egész életükre? Akinek a művelt társadalom
csiszoló hatása iránt ily kevés érzéke és hite van : attól
már csak azt várjuk, hogy keressen a Kárpátok közt egy
Taigetost, honnan a rútakat, kiállhatatlanokat és ügyetleneket ledobhassuk, hogy megszabadítsuk a társadalmat
tőlük, mint javithatlan hibákban sínylő terhektől.
Sokkal inkább érdekelnek bennünket, jogtanárokat,
az irodalomtörténet tanárának azon expectoratiói, melyekből megtanuljuk, hogy a jog- és államtudományok elmélete, miféle Összeíüggésben áll a gyakorlattal ? Az irodalomtörténet tanára fölcsapván jogásznak, „összevissza
kevert fogalmaink, kúszált eszméink zűrzavarából^ kisegit bennünket, megtisztítja számunkra a levegőt, hogy
felláthassunk azon magaslatig, ahol ő áll, s hogy meghalljuk onnan az igazságot, mely szó szerint igy hangzik : „A tudomány nevében tiltakoznunk kell minden oly
felfogás ellen, mely a jogtanulót már az iskolában járásbirósági Írnoknak szegődteti, vagy törvényszékre viszi,
hogy hallgassa a társadalom bűnpereinek,
megrendítő botrányainak
v é g t e l e n lajs t r o m á t . " (!) Tovább pedig: „Egy Kölesei, Széchenyi,
Kossuth, Eötvös életének, szakbeli műveinek olvasása,
tanulmányozása, több tanulságost és képzőt nyújt a komoly irányú joghallgatónak, mint ha ügyvédi irodákban
ezer esztendeig tanulja a keresetlevelek készitését s gyakorolja magát az exequálás nemes mesterségében."
Ha valaki nekem azt a megbír atast adná, hogy
methodikai szempontból állapítsam meg a viszonyt, mely
az elméleti és gyakorlati theologia közt létezik : megköszönném szépen a bizalmat s visszautasítanám azon egyszerű okból, mert a dologhoz nem értek. Hogy ez az én
eljárásom lenne-e correct, vagy correctebb a Szinyei uré,
ki theologus vagy irodalomtörténész létére bele szól a
jog- és államtudományok ismeretét föltételező kérdésbe:
ezt döntse el a közönség.
De hogy a közönségnek megkönnyítsem az ítélethozatalt : talán nem lesz fölösleges figyelmeztetnem a
baklövésre, mely onnan származik, ha valaki bele szól
olyan dologba, melyhez absolute nem ért.
Szinyei úr, borzadálylyal tiltakozik az ifjúság jó erkölcsének olyatén megrontása ellen, hogy beeresszük őket
a törvényszék tárgyalási termébe s alkalmat nyujtsuuk
nekik a bűnperek megrendítő botrányainak hallgatására.
Oh te túlfinomitott erkölcsi érzék, mily képtelenségnek
lettél szülő anyja! A jogászt eltiltod attól, hogy bűnpert
hallgasson, mert megromlik az erkölcse! A következetesség ezután azt hozza magával, hogy a jogász ne hallgasson bűntetőjogot sem, mert megtanulja, mi az a lopás

s gyilkosság, megismerkedik a bűnök legaljasabb nemeivel ; ne hallgasson politikát, mert az erkölcsbírák szerint,
a politika a ravaszság tudománya ; ne hallgasson váltójogot, mert megtanul váltózni; sőt egyátalában a fiatal
ember ne lépjen a jogi pályára, mert ügyvéd talál belőle
lenni, az ügyvéd pedig eo ipso, mert ügyvéd, gonosz
csont.
Mit tegyen, mit hallgasson tehát a fiatal ember,
akit szerencsétlen végzete a jogi pályára sodort ? Felelet : Tanulmányozza az irodalomtörténetet, szónoklattant
és aesthetikát Kölesei, Kossuth stb. műveiből. Igy legyen
belőle eszményi ember, ki megvetve a kenyeret, a classikusok szellemi emlőjéből szívott táplálékból fogja fen tartani nyomorult porhüvelyét — természetesen a mi prózaiságunk rettentő bámulatára.
Persze ezeknek az eszményiségnek élő embereknek
könnyű beérniok a classicusokkal — ha az erszényök
tele van Jól teszi a gazdag ember, ha hódol az idealismusnak. De Patak a „szegények iskolája." Ha a pataki
„szegény" jogász Köleseivel még ugy jól lakik is: iskolái bevégeztével a convictus jótéteményétől elesvén, a
legnagyobb ínséggel ós nyomorral fog küzködni, mig
annyi gyakorlatra lesz képes szert tonni, hogy irodai
munkáját csak 10 —15 forinttal is dijjazzák. Mig ellenben ha Kölesei és Kossuth mellett már tanuló korában
néhány óráig hallgathatná azokat a borzadályos bűnpereket, még inkább, ha dolgozhatna azokban : egyrészről
könnyebben fölfogná, amit a büntetőjog tanárától hall,
másrészről meg elvégezvén iskoláit, mint félig kész ember
kenyérre tehetne szert.
Ez utóbbi nézetünket fentartjuk és fentartanók még
a Szinyei úr által idézett Boissier-vel szemben is, ha ugyan
a Boissier-ből vett idézet egyátalában alkalmazható lenne
a mi viszonyainkra. Ezzel az idézettel mindössze is csak
annyit ért el Szinyei úr, hogy kiállitjuk számára a bizonyítványt, mely szerint a magyar nyelvre is lefordított
Boissiert elolvasta.
Bámulom a logikát, melylyel a pamphlet írójának,
Boissier idézése után egyszerre csak azon akad meg az
elméje, hogy hogy és miképen keveredhettek volna az
áthelyezés „hazard játékába" „ s z á m b a v e h e t ő " emberek. Eszünk ágában sincs követelni Szinyei úrtól, hogy
bennünket, kollegáit, számbavegyen, habár magának röpiratának a létele amellett látszik bizonyítani, mintha mégis
csak számbavenne bennünket De azt igenis megkövetelem tőle én, vagy ha nekem bizonyos tekintetek tiltanák,
megköveteli bizonyára minden tisztességes protestáns ember, hogy ha e lapok szerkesztőjét, Ballagi Mórt — aki
a jelen vitában állást annyira nem foglalt, hogy minden
hozzá beküldött, pro és contra irt cikket készséggel kiadott, hogy mondom : ha egyszer Ballagi Mórt elég vakmerő a hazard-játékosok közé sorozni, pláne örömapának
declarálni: legyen benne annyi emberség, és legyen
benne annyi tisztesség a protestáns ügyek egyik régi,
becsületes harcosa iránt, hogy őt legalább vegye ki a
beszámítás alá nem esők companiájából.

Effajta piszkok úszkálnak Szinyei szóáradatának
habjain, míg eljutunk a habakon egy latin idézetig, melynek különben én — közbevetelőleg legyen mondva —
jó magyar fordítását is ismerem, s mely nem egyéb, mint
az 1804-ben Pesten tartott gen. eonventnek egy határozata a pápai főiskolának Komáromba való áthelyezése
felett megindított mozgalom tárgyában. Hogy mennyire
pászol e határozat a mai viszonyok keretébe, mennyire
megegyezik az a mai jogi felfogással, azt mutatja azon
passusa, melyet még magyarul is jónak lát Szinyei úr
megmagyarázni a latinul nem értőknek s ezzel mintegy
fontosságot látszik annak tulajdonítani, hogy t. i. „a professorok a felsőbbség által s z a b a d o n v á l a s z t a t n a k
és e 1 bo c s á j t a t n a k," vagyis más szóval, hogy a professorok napszámosok. Valóban kár, hogy Szinyei úr,
professor létére, a határozat ezen tételének elavultságát nem eonstatálta; mert igy — magyarázat nélkül
— e tétel az egész határozatot disereditálja azon jogász
közönség előtt, mely a hivatalnok és előljáró közti viszonyt két oldalú, törvényes ok nélkül föl nem bontható
viszonynak tekinti.
Az emiitett latin idézetet követő expeeforatiók,
bennünket, jogfcanárokat valóban elbizakodottakká tehetnének, ha ugyan ezen expectoratióknak volna komoly
alapjuk s nem csupán azért láttak volna napvilágot,
hogy minket, kik Miskolcra óhajtanánk áthelyezkedni,
maraszszanak. Aggódva kérdi Szinyei úr, ha a jog Miskolcra tétetnék át, „birna-e a főiskola, tagjaiban megcsonkítva, azzal a tekintélylyel, sulylyal, azzal a szellemi
és erkölcsi erővel a közönség előtt, mint jelenleg ? Nem
szoritná-e ez a főiskolát a másodrendűség, az alárendeltség hitvány szerepére ?*
Ezekre az aggódó kérdésekre, bármily megtisztelők
is azok ránk nézve, elég, ha egyszerűen nem-mel felelünk.
Ugyanily röviden felelhet Szinyei úr már most az előbbi
kérdéssel szemben mi általunk föltett kérdésre, hogy
Faljon ő szerinte másodrendű, hitvány, alárendelt iskola
rolt-e a pataki, mielőtt jogakadémiája lett volna ? Ha
következetes akar lenni, egyéb feleletet nem adhat, mint
genlőt. Megköszönheti neki szépen a pataki iskola!
A pamphlet végén Sinyei úr az alapítványok kéréséhez szólna, ha röpiratában valamihez egyátalában
omolyan hozzá tudna szólni, s el tudná választani a
zemélyt az ügytől. A helyett tehát, hogy az alapítványok
)gi természete iránt igyekeznék fölvilágosítani olvasóit,
agy önelégültséggel constatálja, hogy Ballagi Géza az
lapitványok kérdésében „megcsetlett", s e szerint ő tőle
3m fogadhat el jogi tanácsot a sárospataki jogakadémia
helyezése ügyében. „Ballagi először azt hirdeti — írja
iinyei úr, — hogy a protestáns egyházjog elvei szerint
z a l a p í t v á n y o k a z e g y h á z e g y e t e m é t ili t i k , azután mégis csak a pataki iskolának engedi a
lajdonjogot, mondván : a j o g a k a d é m i a M i s k o l >n i s P a t a k é m a r a d n a . . . Megcsetlett biz ő,
3g ! !"

Szinyei úr ezzel alaposan bebizonyította, hogy mily

nehéz a felfogása s elvette a kedvemet tőle, hogy megmagyarázván neki, miszerint mégsem csetlettem én meg,
ezzel kiérdemeljem a kegyet, neki jogi tanácsokkal szolgálhatni. Aki rabbinisticus szőrszálhasogatásai közben
egy-két fölkapott b e t ű b e n keresi valaminek az értelmét, az nem is értheti meg a legbölcsebb tanácsot sem.
Az értelmes olvasót, aki szives volt elolvasui azon
cikkemet, melyből Szinyei úr ezt a passust, saját felfogási képességének monumentumot emelendő, kitette, —
szükségtelen figyelmeztetnem, hogy az emiitett két citátum nagyon szépen összeegyeztethető : az „alapítványok
az egyház egyetemét illetik" ezzel, hogy „a jogakadémia
Miskolcon is Pataké maradna", ugy értve természetesen
azt, hogy „Pataké", miszerint „ P a t a k h o z t a r t o z ó ,
a p a t a k i iskola kiegészítő része."
A fenebbiekben bemutatván a 20 lapra terjedő
pamphlet tartalmát, némi fogalmat szerezhetett talán magának az olvasó a röpirat érveinek alapossága felől.
Ami modorát és hangját illeti, az ép oly durva,
mint szenvedélyes és fenhéjázó. Egészben nagyon sivár
benyomást tesz az olvasóra. Kifejezései póriasak, sértők.
Összegyűjtve olyan szemétdomb kerül ki belőlök, melytől
— nem hiszem — hogy a társas életben művelt Szinyei
maga is meg ne riadna. Ime mutatványúl egy, általam
összeillesztett koszorú Szinyei illatos virágaiból: „A reformátorok újdonsült példányai, kik elmebeli viszketegségbol,
oly eszközök- és módokhoz nyalnak, melyeket szégyelnünk
kell, a modernMo vágok, uj keletű apostolok, a miskolci
jogakadémia kengyelfutói, uj keletű Góliátok, vándorszellemek, apró seréttel puskázó duodec hatalmak, herostratusi vad szenvedélylyel, egy ízetlen és becstelen vitát
idéztek elő. Mivelt magyar, és protestáns emberhez illik-e
ez?" stb.
Ilyen hangon megy, ily kifejezésekkel van tele az
egész röpirat, melyet ép ennélfogva nem lehet egyébnek
tartanunk silány gúnyiratnál.
Szinyei Gerzsontól, megvallom, nem vártam, hogy
effajta firkával szóljon belé a vitába. S amint én csalódtam benne, úgy csalódott bizonyára a közönség azon
része is, mely ismervén Szinyei nem valami kiterjedt,
de tisztességes irodalmi működését, megszokta tőle a
higgadtságot és a komoly férfias beszédet.
Ha azt tapasztalja az ember, hogy még Szinyei is
megfeledkezik magáról: nem csuda, ha elmegy a kedve
a vita folytatásától s visszavonulásra gondol. Igen mármár eljutott a vita azon határáig, amelyen tul az irodalmi
tisztességet a rüpőkség váltja fel. Szinyei, gunyiratában
átlépte ezt a határt s ezzel súlyos felelősséget vállalt
magára, mely alól másként alig menekülhet, mint ha mi
önuralmunkat nem veszítve el, a sarat, melyet arcunkba
dobált, lemossuk magunkról anélkül, hogy azzal őtet is
bemocskolnánk.
Nem frázisképen, hanem benső meggyőződésemből
zárom be ismertetésemet azon óhajommal, hogy a békesség szelleme szálljon meg mindnyájunkat !
DR.

BALLAGI
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GÉZA.

Fejes István egyházi beszédei.
A hirdetések rovata jó ido óta emlegeti Fejes egyh.
beszédeit; de a birálat — tudtommal — még idáig nem
beszélt rólok. Az a g y o n h a l l g a t á s minden tehetségre nézve sokkal leverőbb, mint a legkeményebb kritika. Fejes pedig, ki rövid 2 év alatt 3 kötet egyh.
beszéddel gazdagitá prédikáció-irodalmunkat, valódi tehetség s méltóbb sorsra érdemes az agyonliallgatásnál.
Igyekszünk a mulasztást kipótolni, s műveit ezennel, habár futólag, ösmertetni.
Még a rövidéletű „ K e c s k e m é t i
Lelkészit á r b a n " feltűnhetett a többi dolgozatok közt szép, de
nem sallangos irályával. Önálló műveivel is ép ugy kitűnik ujabbkori — eddigi —• társai közt. Méltó volna
mindegyik egyh. beszédet külön érinteni; de aligha rendelkezik a t. szerkesztő úr annyi térrel, miután a 3 kötet összesen 88 beszédet tartalmaz. Azért nézeteimet
átalánosságban mondandom el.
Mindenek előtt légy tisztába nyájas olvasó, hogy
melyik theol. irányhoz tartozó e. beszédiróval van dolgod. Végy bátorságot és ne retten] vissza, midőn nyiltan
kimondom, hogy ő a szabadabb eszmék bajnoka. Ne
ródd ezt bűnül, sőt érdemül. Jóllehet régibb kedvenc e.
beszédiróid nézetei véredbe annyira átmentek, hogy csak
azt tartod helyesnek, amit azok irtak ; de ha annyi fáradságot nem sajnálsz, hogy Fejes ugyanazon tárgyú beszédét is elolvasd: egy uj világ nyilik föl előtted,
melyben az eddig felhők által eltakart tárgyak szép vi
lágosságban tűnnek elő. — S nem óhajtod-e ezt? Az
ujvilág-részt nem kivánod-e látni ? megpróbálni mindeneket s a mi jó azt megtartani!
Egyébiránt ne félj, hogy idegenül érzended magadat. Oly szép, értelmes nyelven beszél veled ez a Fejes,
hogy lehetetlen meg nem barátkoznod vele. Eleinte a
nyelv, utóbb az e s z m é k , a g o n d o l a t o k tetszenek meg.
A n y e l v , a z i r á l y nem mondható népiesnek,
azaz olyannak, a milyet az együgyü falusi néppel szemben használnunk kellene. De a ki Zomborit, Szászt, Tompát, Révészt azon módon elmondja, sokkal nagyobb vagy
legalább épen azon joggal használhatja Fejest. Vagy aki
hozzá szokott a „gyűjtemények", „tárak" nyakatekert
szörnyűségeihez, s azt hiszi, hogy népét is fölemelte azon
magaslatra, melyen — némelyek szerint — az egyh,
beszéd irályának állnia kell: az ilyeneknek Fejes valódi
gyógyszer ; megromlott , beteg nyelvérzékét ujjászüli.
Nyelvezete nem népies — mit indokol azon körülmény,
hogy Fejes megyei központon, nagyobb részt intelligensekből álló fényes gyülekezet papja, de magyaros, érthető, világos ós vonzó. — Tanulmányul szolgálhat a
magasabb irály után törekvőknek, s például arra nézve,
hogy mikép lehet és kell művelt közönség előtt, kiváló
ünnepélyes alkalmakon, sallangok és üres phrasisoj
kül s mégis szépen beszélni.

Három kötet egyházi beszédei közt az első füzet
első beszéde az, mely kivételt képez nyelvi tekintetben.
És a népies hang! egyszerű gyermekded és szép. A
többi már fentebb szárnyal s különösen a 2-dik kötet
már művészi irályává emelkedik, a nélkül, hogy m égszűnnék magyaros lenni.
in i nEhez járul aztán a t a r t a l o m , melynek
s ha
den lapján egy-egy eszme, megkapó gondolat,
a művészies irályt bátran ajánlottuk : méginkább ajánlhatjuk a béltartalmat tanulmányul. — Ugy hiszem, hogy
az egyh. beszédek célja nem csak az, hogy a melyik
megtetszik, leirjuk, betanuljuk és elmondjuk s e szerint
velők m á s o k a t építsünk; hanem az is, hogy mi lelkészek m a g u n k is é p ü l j ü n k általok. Teljesen
igaza van azon jelesünknek, ki azt állitá, hogy a mi
fejletlen theol. irodalmunkat szépen virágzó prédikációirodalmunk fogja megteremteni. Azon tantételeket, melyeket az iskola padjain elsajátítottunk, az egyh. beszédek
által sokszor egészen más oldalról látjuk megvilágosíttatni, s
ezzel eszmélkedésre, gondolkodásra vagyunk utalva, lát körünk szélesbül, önállóságunk fejlődik.
Igen bő alkalmat, nyújtanak pedig az elmélkedésre
Fejes egyh beszédei. Noha azt tnondtam, hogy egyenkint tér és idő nem engedi ismertetésöket, bizonyításul
mégis kénytelen vagyok legalább néhányat részletezni.
Az első kötet első beszédére már hivatkoztam.
Újévi beszéd az ezen textus felett: Mikor Jézus a várost látná, síra (Luk. 19.41.) „ J é z u s k ö n y e z a j öv e n d ő n , " ez a tétel. Megható szép bevezetés után, így
jelzi beszédének fonalát: ,,Jézus a multat vizsgálta,
könyezett a jövendőn; tanuljunk meg tőle mi is ily nemes szorongással s elmúlt életünk folyamának éber emlékezetével tekinteni a jövőbe. Ez lesz újévi tanításom
célja, kisérjen szives figyelmetek". — S szól az 1-részben
átalános szempontból: mi jövendőt várhatnak az államok,
társadalmak; a 2-részben „tekintsünk be saját e g y é n i
m u l t u n k f o l y a m á b a , " — s ennek alapján látni
fogjuk, hogy mi vár reánk a jövendőben „Én a Jézus
látásával nem birok, de erkölcsi érzetem világánál mégis
látom jövendő sorsát annak, ki a becsület útját elhagyva,
martalékból táplálkozik s ember társainak romlásán s bukásán épiti fel a maga szerencséjét, és e jövendő : a
pillanatnyi fölemelkedés után, pusztulás és porbaomlás." stb.
Tekintsetek hát kebletekbe. Hasztalan kivánjuk, hogy az uj
éviegyen boldog, ha e boldogság számára nem építjük meg
az oltárt az erényhez, a szeretethez, szóval Istenünkhöz
megtérő sziveinkben. Ez az alap. A bűn és vétek szüleményein keresztül gázol az idő, kő kövön nem marad
azon tetteinkből, melyeket az erkölcsiség oszlopai nem
támogatnak; de idővel és viszontagságokkal dacol bennünk azon nyugodt és nemes érzés,',hogy emberi tisztünket
igyekeztünk betölteni." stb. — Csak az eszmemenet s
a felfogás sejtetéseül közöltük e hézagos vázlatot. Az
beszédet kellene ide Írnunk, hogy kitűnjék az egész
s eredetisége.
b ö l c s e m b e r ö r ö m e " e kötet 2 dik be-

széde Pred. V. 18—20 alapján. „Most azért, midőn ugy
az évszak nyugalmas téli csendje, m'nt a társadalmi
közszokás alkalmilag is megliozá számotokra az „öröm
napjait" ; én, a ki veletek voltam, midőn fáradoztatok ;
közöttetek voltam, midőn fájdalmaitok könnyeit elsírtátok,
örömeitek közepett is meglátogatlak e szent könyvvel,
hogy amint intettelek a hű és becsületes munkára, a
mint vígasztaltalak bánataitokban, ugy oktassalak, vezesselek most az igaz és valódi keresztyéni örömre. En magamtól nem idézek, csak a p r é d i k á t o r k ö n y v é ből f e l o l v a s o t t i g é k t a r t a l m á t f e j t e m ki
e l ő t t e t e k , kisérjetek szives figyelemmel ?
Beszédeinek legtöbbjében tulaj donképeni felosztást
nem látunk, hanem mindig a sz 1 e e k e, (a textus) m ag y a r á z a t á v a l találkozunk, ugy hogy az ő beszédei
t u l a j d o n k é p i r á sm a g y a r á z a t o k .
A 3-dik „Az i s t e n f é l e l m e b o l d o g í t " Pred.
XII. 15 alapján Bevezetés után: „Ezen igék alapján ismerkedjünk meg bölcs Salamon valódi életbölcseségével,
mely minden időben hasznos és boldogító."
„K r i s t u s n y i l a t k o z a t a k ü l d e t é s e c é l j á r ó l " (János XVII. 37.)
„ . . De leszek én szavainak tolmácsa. Engem
tettetek magatok között a Kr. evangyeliomának szolgájává, figyeljetek azért reám, mig b ő v e b b e n m e g v i l á g o s í t o m k ü l d e t é s é n e k c é l j á r ó l mondott szavait."
„ S a u l m e g t é r é s e " (Csel. XXII. 1—16) . . .
„E történet gazdag tartalmánál fogva méltó tárgya lehet
vizsgálódásunknak ; kérlek azért, figyeljetek, míg r é s z l e t e i t m e g m a g y a r á z n i igyekszem."
„ A z i g a z e m b e r h a l á l a " (Luk.'XXIH. 46—
47.) „Bizony, ez ember igaz vala ! nézzük, mik költhették fel a római századosban e határozott hitet? Ezt fog o m k e r e s n i a Kr. h a l á l a k ö r ü l m é n y e i b e n ,
kérlek figyeljetek."
„ H á r m a s k í s é r t é s " (Máté IV. 1 — 11) . . .
„Kérem figyelmeteket, mig az ev. e l ő a d á s á t m e g v i l á g o s í t a n i i g y e k s z e m . " Mindezen rövid idézetek bizonyítják, hogy a z ő b e s z é d e i g y ö n y ö r ű
szép irás magyar ázatok.
Hanem mindez csak forma, külső alak; a b é l t a r t a l m a t még kevéssé ismerjük . . . Az ily irásmagyarázatokba váljon micsoda gondolatokat s eszméket sző
be ? Mily irányt követ ? Ezen kérdésekre a 2-dik kötet
néhány pontjából mutatunk fel példát.
„ J é z u s a k á n a i m e n y e g z ő b e n " (János II.
1—10). A bevezetést egész terjedelmében ide kell írnunk :
„Nem akarom eltitkolni előttetek — inkább én
mondom meg, ki hitetek fölött őrködöm és nem hagynálak megfosztani semmitől, a mi idvességtekre tartozik
inkább én mondom meg, sem hogygelébb olyanoktól halljátok, akik minden kegyelet nélkül nyúlnak sziveitekbe
és hitetek valódi kincseitől is megakarnak fosztani ; inkább
én mondom meg, hogy olyan időket élünk, melyekben

a c s u d á k b a n v e t e t t hit n e m t a r t h a t j a fel
m a g á t , nemcsak azért, mert azokat a tudományos vizsgálódás megingatta, hanem azért is, mert azokban, pusztán magukban véve, nincsen semmi üdvözítő tartalom.
Nem titkolom el, sőt felfedezem, hogy a Kr. önmaga
megfeddette több ízben a jelt és csodákat kivánó nemzetséget ; de mindamellett úgy történt, hogy sok dolgát
és tettét a csoda színében fogták fel a gyermeteg gondolkodású lelkek, és a mint felfogták, ugy hagyták meg
irva is.
De jó, hogy irva hagyták. Mi legalább most a m ag u n k l e l k é v e l v i z s g á l h a t j u k m e g a tényeket
és ha valamit csodásnak, titoktelj esnek látunk még most is,
azt annak, mert a miben hitünk van abban üdvösségünk
is van, meghagyjuk, ha pedig megnyilatkozott szemeinkkel
uj eget és uj földet látunk, ha uj világosság támad lelki
szemeink előtt, akkor ehez ragaszkodunk; mert idvezitőnk meghagyá : m i n d e n e k e t m e g p r ó b á l j a t o k
s ami jó azt m e g t a r t s á t o k .
A felolvasott ev. hely is ezek közé tartozik. En is
megpróbáltam hát azt lelkemben és ugy találtam, hogy
minden csoda nélkül is, s ő t é p e n e n é l k ü l , igen
gyönyörű hely ez mert annak tanúságai örök igazságokat
tartalmaznak, melyek minden időkre szólnak, melyek engem is, téged is illetnek, nemcsak a kánai ifjút, mert
én is óhajtok részesülni abban a vizben, melyet Megváltóm édes borrá változtatott. Ez az, amitől nem engedlek
titeket is megfosztatni, K-k! mert ez már valóban üdvösségetekbe vág, Az ige, az eszme, ez az, amit lelketekben
ápolni akarok, hogy midőn naponként ostromolják hiteteket, tudjátok meg, hogy mi az, amire ezt mondjátok :
ettől nem szakaszt el semmi, sem élet, sem halál, mint
Isten szerelmétől !
Az i g é t , az e s z m é t f o g o m h á t h i r d e t n i
előttetek a kánai menyegző t ö r t é n e t é b e n
is, előadva annak tanúságait családi életünkre és átalában
társas örömeinkre nézve.
Kisérjetek figyelemmel !"
(Bizony meg kell vallanunk, hogy nem igy tanultuk Pápán és Debrecenbeu. . . . predikációs könyveink
sem igy kezdték a kánai menyegző történeteit.)
Az első részben szól, hogy az emberi élet két öszszegct: a c s a l á d o t és t á r s a d a l m a t megszentelte
Jézus a kánai menyegző vei s a család fogalmát adja. .
A 2-dik részben vizsgálja, hogy milyennek tartjuk s mikép méltányoljuk mi a családot? Férj és nő közötti viszony, nevelés, minden hibáival . . . polgári házasság
veszélyezteti-e a prot. egyházat?
A második rész, külön egyházi beszédben feldolgozva'
szól a t á r s a s é l e t r ő l , mikép fogja fel ennek örömeit
minden józan és tiszta lelkű ember ? Nem a fényt, nem a
pompát kell abban keresnünk, hanem a sziv örömét,
„hogy a kik együtt küzdőtök, együtt is örülhettek."
„Nekem hitem és meggyőződésem, hogy a mai társas élet hibáit és bűneit épen az által lehet leginkább
megorvosolni, ha a nemes örömök alkalmait megadjuk

az embereknek. . . . Pezsdüljön meg a társas élet vidámsága vonzólag és lelkesítve, mint megpezsdült Kánában,
és ha öröm lesz a Krisztussal, mindjárt kevesebben fogják
keresni az örömöket a Kr. nélkül!"
Vagy „ s z a b a d s á g a v a l l á s b a n " (Gal. V. I.)
Ez igék nem csak a régi idők embereinek szólnak, hanem szólnak nekünk is. A keresztyén vallás felvilágosulj
szabad és eloretörekvő szelleme szól azokban Pál apóstól
ajka által. Méltó tárgya tehát az a vallástanitó székeinek
ma is, sőt épen napjainkban az, midőn a ker. egyházak
kebelében ismét megindult a harc a szabadság zászlója
alatt a régi igák ellen. Benne vagytok e harcban ti is
K — k ! és gyönge erőmmel benne vagyok én is, védve
azt, amit igaznak tartok és küzdve az ellen, ami a régi
szolgaság igájára emlékeztet. De hogy megérthessük hát,
hogy meddig terjed szabadságunk jogos határa és hogy
átalában az eszmék küzdelmében a helyes irányt szemünk
elől ne tévesszük, megmagyarázom előttetek Pál apostol
intő szavait és pedig:
1. Mit kell értenünk a szolgálat igája alatt, melylyel nem kell magunkat köteleznünk?
2. Mi az a szabadság, melyet a Krisztus adott s
melyben meg keli állanunk ?
1. A szolgálat igája, melytől Pál a galatákat óvja,
a zsidó vallás betűiben, külsőségeiben és az egyház papuralmi intézményeiben állott — „de mit tartozik mindez
mi ránk ? kérdhetné valaki; mi protestánsokul nem ismerünk sem hitkényszert, sem lelkiismeretbeli szolgaságot;
a mi lelkünk szárnyalhat magasan, szivünk doboghat szabadon, ki köthetne meg minket? Igaz, igy van k-k!
vallásunk szelleme a gondolat és lelkiismeret szabadságára
utal; de lehetnek közöttünk is, akik jobban ragaszkodnak
a betűkhöz, mint a lélekhez és igazsághoz ; lehetnek, a
kik nagyobb becset tulajdonítanak a korlátolt hitcikkelyeknek, mint az egész evangyeliomnak; lehetnek, akiket
az igazság megismerésének, a felvilágosodásnak lelke nem
sürget mind előbbre és magasabbra . . . igák, láncok
ezek is; el ne bízzátok azért magatokat, hanem inkább
harcoljatok ellene, hogy gondolatotok szabadsága a közfelvilágosodásban, lelkismeretetek szabadsága a közerkölcsiségben teremjen jó gyümölcsöket, stb.
2. D e m i h á t a z o n k e r . s z a b a d s á g , m e l y b e n m e g k e l l á l l n u n k ? Itt is vannak határvonalak. A ker. szabadság szabályozói, mint örök vallási
igazságok : az Isten létének, erkölcsi valóságunknak és
lelkünk halhatatlanságának hite. — A ki e háromságot
hiszi, bármint vélekedjék is a betűkről és hitágozatokról,
de a vallás szivében és lelkében van. Ezen korlátokon belől
én nem féltem a vallást semmi vizsgálódástól. A napot nem
veszi el semmiféle zivatar, a vallás örök igazságait sem dönti
meg a lelkekben semmiféle támadás. Ide hát vallás őrei!
ide minden ember, ki aggódik a vallásos élet hanyatlásán ! Ne a szelek ellen harcoljatok, mert azokat föl nem
tarthatjátok, a szél a hová fúni akar, fú ; hanem adjatok

a hitnek erőt és támaszt, hogy megállhasson a viharban ;
vessétek elébe a támadó korszellemnek az örök igazságokat, és ti lesztek a győztesek, mert ami Istentől van, ki
győzhetné azt meg ? A szolgai állapotot már megértük,
mi gyümölcsöt mutat az fel ? A régi idők fegyvereivel
már harcoltunk, de hát hol a győzelem ? Mutassátok
meg, mit termett a tér, melyet egyedül uraltatok s szolgáitokkal törettetek ? A hitlenséget és közönyt, a vallásos élet eme burjánait, melyeket most fel kell gyújtani
nyomaitokon a lélek kettős tüzével, ha Istenünk ugy
akarja! E kettős tűz a szabadságban van, mint egy ujjá
teremtő lélekben, vagy sehol sincs egyebütt.
„Szabadság a polgári
társaságban®
(2 Kor. III. 17) vagy: „Az i s t e n i t i s z t e l e t r ő l "
(1 Kir. VIII. 27—40) „ I n t é s a z e g y h á z i r á n t i
h ű s é g r e " (Zsid. X. 19 — 31.) mind, mind azon magaslaton állanak, melyet a kor szelleme s mivelt hallgatóság
kívánhat egy protestáns lelkésztől.
Ide kellene írnom egy-egy beszédét egész terjedelmében, ha teljesen méltatni akarnám Fejes gondolatok,józan, el nem fogúit eszmék- s egészséges világnézetben
gazdag műveit.
Lehet, hogy vannak, kik azon iránynak, melyet
Fejes követ, nem barátjai, de csak azért, mert nem olvasták őt. A ki olvassa, bizonyosan megkedveli; nem
csak, hanem gondolkodni, eszmélni fog.
Ezért méltán ajánlhatjuk őt, mint érdekes tanulmányt,
még az ellennézetűeknelc is ; — azoknak pedig, kik nem
idegenkednek az uj kor eszméitől, kik a világosságot
óhajtják, mint a józan, felvilágosult elvek legtehetségesebb
egyh. beszédiróját, legbensőbb barátul.
Azt azonban ki kell jelentenem, hogy minden érdemei mellett is lelkiismeretlenségnek tartanám, ha amit
Fejes Sátoraljaújhelyen s egyébütt, mivelt közönség előtt
elmondott, azt ugyanazon módon elmondaná bárki is ; nem
a tárgy, az eszmék s gondolatok, hanem a nyelvezet
miatt. Az irály, mint a közlött töredékekből is látszik,
nem valami sallangos, szónoki képletekkel bővelkedő ; de
nem is népies. Hanem azon körnek, melyben e beszédek
— különösen egynémelyike — elmondatott (papavatás,
zászlószentelés, kerületi gyűlés, prot. egyleti gyűlés stb.)
teljesen megfelel.
Hogy mennyiben
lését illetékesebbeknek
lat érdemét is másnak
akartuk futólagosan az

követi Robertsohnt, annak megítéhagyjuk — sőt a beható bíráengedjük, mi csupán ösmertetni
irányt és irályt.

Mindenesetre megérdemli, hogy mint ez évtized
legjelesb terméke a prédikáció irodalomban, tüzetesen és
behatón megbiráltassék, mit alulirott csak azon esetben
tesz, ha más illetékesebbek agyon hallgatnák.
KOMJÁTHI

GEDEON.

RÉGISÉGEK.
Dunántúli ref. superintendens néhai Tóth Ferencnek a philosophiai, jelesen a hegeli rendszerről
nyilvánított véleménye.
(Vége.)

Ha abból ítélünk, a mit egyes német folyóiratokban olvasunk : ugy nagy csalódásba esünk ; mert tudjuk
hogy azokban egyik irigységből, másik saját systemája
féltéséből, másik tudatlanságból, s mocskolási kedvből
recenseál: ezekből hát el nem lehet a dolgot igazitni, és
ha nem helyeslő reeensiókat látunk, látni helyeslőket is,
mint a milyenek : „ Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik
Február, November , December 1832 , Maji 1833,
Heidelberger Jahrbücher Október 1828, Leipziger Literatur Zeitung 1832," s még az „Allgemeine Kirehenzeitung"-ban is itt ott. Vagy tán Lexiconokból Ítélünk ?
Ott is ha Tholuchra, Hengstenbergre és ezekhez hasonsonlókra bizatik az, hogy írják le Hegel philosophiáját :
ugy irnak ezek Hegel ellen, mint minden pliilosophiának
ellenségei. Ha a régi Bayle Lexiconát vagy Dictionariumát nézi az ember: az egész ker. vallás el van ott
temetve ; sőt ha csak a Pesten kijövő „Magyar Lexicont"
nézi is meg valaki, ezen szó alatt Catholicismus olyat
talál, melyből az látszik, hogy a protestáns vallás nem
igazi keresztyéni. Az ily Lexiconoknak sem lehet egészen hinni.
Honnan van, hogy ha Hegel philosophiája Atheismust, Pantbeismust tanit, még is az Berlinben az igen
vallásos király szemei előtt taníttatik, — honnan van,
hogy ezt nem csak a porosz tartományokban, hanem
másutt is elfogadták a tudósok ? Csak a vallás, a status,
az erkölcsiség ellen ne tanítson valamit e philosophia:
akkor azt el lehet szenvedni, ha egyes nézetekben eltér
is a többi rendszerektől, ezt pedig Hegelről nem lehet
mondani. A Kant systemáját hamarább vádolhatná valaki
Atheismussal, mert ha ő mindent csak időben és térben
tud concipiálni, az Istent is tehát vagy időben és térben
concipiálja, vagy nem. Ha időben és térben: ugy az nem
Isten, — ha nem abban: úgy az nincsen. Ha azt mondja :
már maga az Isten ismerete transcendens dolog: meghúzván hát a lineát a Criticismus az emberi ismeretek
körének, a melyen túl ő nem mehet: úgy az Isten mint
azon lineán kivül álló, ott kezd létezni, mert azon belől
róla mit sem lehet tudni, e pedig ismét azt mutatja, hogy
az Isten nem végetlen, hanem véges az emberi elme előtt,
s ha Hegel e nehézséget megfejti, kárhozatos-e annak
systemája ?
Atalában szólva minden philosophia nehéz ; ha hát
a Hegel philosophiája is nehéz: oka ennek az, mert ez

is philosophia. Ha pedig a magyar Hegel nehéz: már
ezt meg kell engednünk ; mert philosophiát még magyarul
egyetlen magyar akadémiában, sőt az universi tásban sem
tanítottak ez ideig. Boldogult Márton úr elkezdette egyszer a philosophiát magyar nyelven, és mivel érthetlenebb
a szokatlan terminusok miatt, tudjuk, abban hagyta magyar
előadását, s ismét a deák nyelvet használt?-, de harminc
esztendei erőlködései után is a derék tanítónak rendszerét
sokan homályosnak s érthetlennek kiáltották, s örülök
rajta, hogy most már mindenki mint érthetőt védelmezi,
s ez igen nagy nyereség.
Mindezekkel én nem Tarczy professor úr mellett
prokátoroskodom. mert ha a vallás, status és morál ellen
van tanítása : én leszek a legkeményebb ostora, hanem
csupáu Barátom Uramat kívántam figyelmeztetni a Magyarországon taníttatott philosophiai rendszerek fatumára,
s ha azokat oly kedvetlen sors érte, ennek is ki kell azt
állnia, de Gamaliel szavai ide is alkalmazhatók: h a e rab é r t ő 1 v a n e d o l o g , s e m m i v é 1 e s z e n, h a ped i g I s t e n t ő l : t i a z t f e l n e in b o n t h a t j á t o k .
Arra is figyelmeztetem Barátom Uramat, hogy ez ám, a
következése az akadémiákra való nem járásnak, hogy
embereink nem is tudják, hogy állnak külföldön a tudományok, stagnálnak-e azok, vagy haladnak?
Ilyen fatuma volt Magyarországon a theologiának
200 év alatt is, egyik rendszert mint veszedelmest kárhoztatták, s mást vettek fel, azt is kárhoztatták, ezen mindnyájunk előtt ismeretes mondat szerint: A m e s i u m a m is i m u s, V e n d e l i n u m v e n d i d i m u s , M e 1 c h i or e m t a m q u a m m e l i o r e m r e c e p i m u s, s a t i s
stupidé fecimus, Benedicto postea Pictet
benediximus, ei tandem
malediximus,
S t o s e h i a m q u e r e c e p e m u s , és erre is miket
mondott boldogult Márton Ur a Szótárában, tudjuk. Igy
változott hát tudósaink ítélete más tudományokra nézve
eleitől fogva, s igy lesz ez ezután is. Csak vallás, Morál,
Status, Király, alkotmány ellen ne legyen valami a tanitásban : a többivel könnyen megbékélhetünk • de ezeket
ha csak messziről érintené is akárki : akkor ő tanitó s
nevelő nem lehet. Én ezekre vigyázni tartozom, s vigyázok is.
Méltóztassék most már a vádemelő urakat felhívni,
hogy vádjaikat Hegel szavaiból merítve, Írásban adják
be, hogy a dolognak iniben létéről én is tudomást szerezzek.
Magamat a tekintetes Ur barátságába ajánlva vagyok a tekintetes Coadjutor Curator Ur Pápán, Junius
6, 1834. kész szolgája T ó t h F e r e n c Superintendens."
Boldogultnak a birtokomban levő eredeti püspöki
magán jegyzőkönyvéből közlöm
LISZKAY

JÓZSEF.

I R O D A L O M .

K ó k a i L a j o s kiadásában megjelentek :
A földrajz elemei. Az algymnasium alsóbb osztályai
számára. Irta B a t i z f a 1 v i I s t v á n . Tizedik s a magyar királyságot illetőleg az uj területi beosztáshoz alkalmazott kiadás. 1877. 189 1. Ára 80 kr,
A keresztyén anyaszentegyház rövid története.
Kisebb kiadás evang. népiskolák számára. Irta P á l f y
J ó z s e f . Harmadik kiadás. 1877. 87 1. Ára 36 kr.
Mind a két mű az illető körökben eléggé ismeretes
és az iskolában való sikeres használhatóságuk mellett tanúskodik leghangosabban az, hogy nem hosszú idő alatt
az első már t i z e d i k, a másik h a r m a d i k kiadást ért.
Némely korszerű kérdések szellőztetése a magyar
ref. egyh. kebelében. Irta M e n y h á r t J á n o s hittanár
Debrecen, 1877. ifj. Csáthy Károly 8-r. 47 1. Ára 30 kr.
— E füzet, külön lenyomat az „Evangyéliumi Prot. Lap"
márciusi számaiból. Modern theologiai irányunk ellen készített dolgozat, melyet melegen ajánlunk olvasóink ügyeimébe, mert ha megolvassák, bizonyára csak megerősíttetnek észszerű felfogásukban.

KÜLÖNFÉLÉK.

ves Tóth Mihály, Némethy Lajos, Nyiri Péter, a várost
pedig Simonffy Imre polgármester képviselték, délelőtt
11 órakor vette kezdetét az ispotályi ref. templomban,
hol a karének elhangzása után K. T ó t h M i h á l y lelkész úr lépett a szószékre, s egy hosszabb emelkedett
hangú szép beszédben emlékezett meg az ünnepeltről.
Beszédje végeztével átnyújtotta az agg tanítónak a közönség éljenzése között az egyháztanács nagybecsű ajándokát, egy szép ezüst biUikomot, melyen a következő fölirat van: „A debreceni h. h. ref. egyház Gyulai Józsefnek, 1877. ápr. 2-án, 50 éves tanítónak. Ünnepélyes
megtiszteltetésére." Végül még D o m o k o s L a j o s üdvözölte tiszttársai nevében a megőszült nevelőt, s a szép
ünnepély a hymnus éneklésével véget ért. Az ugyanezen
napon tartott díszvacsorán 120 egyén vett részt, köztük
a segédlelkészek, tanítók és tanárok úgy a ref. mint a
kath. részről.
* Gyászhír. C s o r n a M i h á l y sárospataki nyug.
tanár élte 70-dik évében elhunyt. A gyászszertartást f. hó
16-án, nagyszámú résztvevők jelenlétében Mitrovics Gyula
theol. tanár és a főiskola lelkésze végezte, elmélkedvén
afölött, hogy az igaz érdem, a fáradatlan, 30 évi kitartás
a felvilágosodás terjesztése körül, nem veszhet el nyom
nélkül: megőrzi azt az emlékezet, s hálás elismerés.
* A losonci állami főgymnásiumnál közelebb a görög és latin nyelvek, továbbá a mennyiség- és számtan
tanári székeire a vallás és közoktatásügyi ministerium
pályázatot hirdet. A pályázati folyamodványok folyó év
junius 10-ig nyújtandók be.
A tiszántúli reform, egyházkerület közgyűlése a
héten kezdődött el; a tiszamelléki egyházkerületé május
első hetében, a három más ref. egyházker. közgyűlései
pedig Ptinköst után következő első szombaton illetőleg
hétfőn v e s z i k k e z d e t ü k e t .

* Szalay István hagyatéka. Szalay István budapesti polgár s a budapesti reform, egyháztanácsnak a
mult hó végén elhunyt tagja, közelebb felbontott végrendeletében a budapesti és miskolci református középtanodáknak egyenkint 10 — 10.000 frtot hagyományozott azon
kikötéssel, hogy ezen két összeg „ S z a l a y
István
a l a p í t v á n y " név alatt a pesti és miskolci reform,
egyháztanácsok által gyümölcsözőleg kezeltessék , s
azok kamataiból szegény sorsú, református vallást követő, a pesti s miskolci ref. főgymnásiumokba járó jó és
szorgalmas tanulók segélyeztessenek. Ezen kivül hagyott
a pesti józsefvárosi kisdedóvodának 400 frtot, ugyanennyit a budapesti lelencháznak ; vagyonának többi részét pedig mintegy 32.000 forintot rokonai-, sógora, jó
barátai, és keresztfiainak hagyományozta. Legyen áldott
a boldogult hagyományozó emlékezete !

* Iskolai takarékpénztárak. A helybeli kereskedelmi
akadémiában, márc. hóban 327 tanuló közül 93 takarított
100 frtot 60 krt, mely összeg, az előbbi betétekkel együtt
1.315 frtot 60 krt tesz. A pesti kereskedő testület vasárnapi iskolájában 487 növendék közül, 32 tett be 26 frtot ;
a folyó tanév kezdetétől, március végéig, az összes betétek 356 frt 80 kr. A szabadkai iskolákban, a tanulók
márc. hóban 792 frtot 99 krt tettek be, melyek, az előbbieket hozzászámítva, 11211 frtra 53 krra emelkednek.
A körmöcbányai állami főreáltanodában az iskolai takarékpénztár jelenlegi állaga : 89 frt 58 kr. A zólyomi héber, magyar-német gyakorlati iskolában, ez intézmény
március hó végével 60 frt 89 krral rendelkezik.

* Néptanítói jubilaeum. Egy ritka és díszes ünnepélyen vett részt folyó hó 15 én a debreceni egyházközség
Egyik tanítója, Gyulay József, a tanitás és nevelés terén
félszázados közbecsülésben töltött szolgájának örömünnepet rendezett az egyház, melyben a város egész előkelősége részt vett. Az ünnepély, melyen az egyházat ft.
R é v é s z B á l i n t püspök, Huzly Károly prépost, Köny -

* A felső nép- és polgári iskolai tanitók és tanítónők képesítési vizsgálatáról a közoktatásügyi ministerium
uj szabályrendeletet adott ki. E szerint ily vizsgálatok
évenkint csak egyszer tartatnak Budapesten a tanév végén. Jelentkezhetik reá olyan egyén, ki érettségi vizsgát
tett le s legalább két évig tanítással foglalkozott, vagy
kinek tanitói oklevele van. A régi csoportok megmarad-

nak, de azonkivül a növendékek a háziiparból is megvizsgáltatnak. Ezenfelül 5 tantárgyból szakvizsgálatot kell
tenni. A vizsgálatok magyar nyelven Írásban és szóval
tartatnak. Az oklevél díj- és bélyegmentes. Külföldön
nyert felső nép- és polgári iskolai tanitói oklevél csak
a miniszter jóváhagyása esetében érvényes. A gymnasiumi és reáliskolái tanárok csak oly tantárgyakra nézve
alkalmazhatók e felső nép- és polgári iskoláknál, melyekre
nézve képesítve vannak. A közoktatásügyi miniszter a
vizsgálatokra szakbiztosokat küld ki.
* A gyomai ref. egyház uj adókulcsa, i . Minden
személy, férj vagy nő, tekintet nélkül, lakó, ház- vagy
földbirtokos, íizet évenként 10 liter búzát, 10 liter árpát,
70 krt o. é. 2. Minden háztól fizettetik 5 liter buza és
25 kr. o. é. 3. Minden fertály földtől (20 holdot számítva) 20 liter buza, 20 liter árpa; megjegyzendő azonban, hogy az egyes birtokosok kezeinél levő ses.sion (80
holdat számítva) felül álló fertály földek felényit fizetnek.
4. Minden zsellérföldtől 5 liter buza. 5. Minden kapa
szőlőtől 10 kr. o. é.
* A gyomai ref. egyház uj adókulcsa szervezése
alkalmából, egy leány és egy fiiskola felállíttatása is végzésileg kimondatott, melynek következtében tehát, a 9000
és néhány százat tevő népességű egyház kebelében, a
jövő évben már 10 tanitó fogja a nagyfontosságú tanügyet szolgálni, s mellettük egy orgonistakántor, a ki a
telsőbb osztályokban egyszersmind hangjegy szerinti énektan itó is.
* A gyomai ref. egyház kiküldött bizottsága folyó
év ápril 16-án tette le alapkövét a berényi utcán építendő diszes uj iskolájának, egyszerű bár, de mégis megható ünnepélyességgel. A küldöttség vezetője és a szertartás végezője Garzó Gyula tanügyi lelkész volt. A
hivataloskodását néhány nap múlva befejezendő presbyterium három évre terjedt működésének, ezen építendő iskola képezi örök emlékezetre méltó zárkövét.
* Az OSztr. püspöki kar már ápr. 16-ika óta tanácskozik zárt ajtók mögött. Tanácskozásaikról az osztr.
clericális tervek eddig mélyen hallgatnak. Azonban a jól
ismert irányú berlini „Germania" bécsi jól értesült tudósítója a következőket irja. Igaz, hogy a püspökök az
iskola kérdéssel behatóan fognak foglalkozni ; sőt mint
értesülök a modern iskola-viszonyok fogják a tanácskozások fő tárgyát képezni. Es nagyon helyesen. A püspöki kar egyetértése e téren a legnagyobb hasznú lesz
úgy az iskolára, mint az egyházra nézve, és csak sajnálni
lehet, hogy ezen egyetértés nem jóval ez előtt jött létre.
Mig az állami közegek a birodalom ezen felében csak
egyet tartanak eljárások zsinór mértékéül, s ez a jogosult egyházi igények számba nem vétele s az egyház lassankénti leszoritása az iskola teréről. És a mig az állami
közegek ily módon egy formán egyetértőleg járnak el
mindenütt, minden püspöki megyében az egyházi hatóságok más eljárást tanúsítottak amazokkal szemben. Egyik
püspök az által, hogy határozottan ellene szegült az állami

közegek terjeszkedésének, a másik az által, hogy azokkal egyetértőleg járt el, igyekezett megóvni az egyház
jogait. Igy fejlődött ki e rendszertelenségből egy tarthatatlan állapot. A püspökök tanácskozásai jó eredményt
fognak szülni, mert mérvadó áliami helyen is megelégelték már a sivár iskolai viszonyokat s rendet óhajtanak.
Más szavakkal az osztr. episcopatus egyetértőleg megfogja
inditni a „cultur harcot" az iskolai téren.
* Köszönetnyilvánítás. A budapesti ref. theol. s e g é l y e g y l e t javára ujabban adakoztak. Tkts. Irsay
József 5 frt. A gödöllei ref. egyház 3 frt. Nt. Szilágyi
Benő 2 frt. A szabadszállási ref. egyház 2 frt. Fogadják
a szives adakozók segély-egyletünk hálás köszönetét. A
segély-egylet nevében: BenkŐ István pénztárnok.
* Gusztáv-Adolf egyleti értesítés. E napokban a
Gusztáv-Adolf egylet központi elnöksége magyarhoni ág.
és h. h. evang. egyházaknak 11,343 frt 75 krt küldött.
Ebből kaptak Antunovác 243 frt 15 krt. Adolfsdorf 60
frt 25 krt. Eszék 181 frt 80 krt. Bagonya 36 frt 15 krt.
a bánsági vándorlelkész 602 fit. Borjád 60 frt 25 krt.
Duna-Földvár 60 frt 25 krt. Ferdinandsberg 45 frt 20
krt. Fóth 324 frt 95 krt. Nagyvárad 314 frt 20 krt.
Grinád 45 frt 20 krt. Hajdusitsa 120 frt 50 krt. Hernád Vecse 45 frt 20 krt. Kaaes 30 frt 12 krt. Kácsfalu 537
frt 10 krt Kis-Semlak 30 frt 12 krt. Kis-Sztankóc 30
frt 12 krt. Keszihóc 60 frt 25 krt. Komárom 48 frt 20
krt. Kralova 75 frt 30 krt. eperjesi semiuarium 246 frt
75 krt. Pécs 274 frt 20 krt. Fehértemplom 182 frt 90
krt. Laaz 123 frt 50 krt Modor 150 frt 60 krt. Mokra
60 frt 25 krt. Nagykároly 45 frt 20 krt. Neudorf 90 frt
35 krt Újvidék 47 frtot. Buda 213 frt 2 krt. Oberufer
30 frt 12 krt. Orsova 372 frt 35 krt. Pesti szláv egyház
60 frt 25 krt. Pesti reform, német egyh. 423 frt 85 krt.
Plavnitz 90 frt 35 kr. Puchó 60 frt 25 krt. Pesti árvaház 135 frt 55 krt. Rajec 36 frt 15 krt. Ratkó 60 frt
25 krt, Rohonc 30 frt 12 krt. Reschitza 45 frt 20 krt.
Rózsahegy 200 frt 45 krt. Sándorfalva 30 frt 12 krt.
Schmiedraith 165 frt 65 krt. Szomolnok 309 frt 45 krt.
Szombathely 574 frt 45 krt. Stegesdorf 117 frt 45 krt.
Székesfehérvár 273 frt 25 krt. Szeged 429 frt 90 krt.
Szalgó 96 frt 40 krt. Tass 30 frt 12 krt. Nagy-Szombath
287 frt 55 krt. Tisza-Sz.-Miklós 72 frt 30 krt. TörökBecse 45 frt 20 krt. Uj-Klenóc 13 frt 70 krt. Versetz
213 frt 2 krt. Vác 90 frt 35 krt. Zárjecs 30 frt 12 krt.
Okrutzky papözvegy 18 frt 15 krt Smilta, ugyanaz 18
frt 15 krt. Belehorszky, ugyanaz 36 frt 15 krt. Becker,
ugyanaz 18 frt 15 krt. Közvetlenül 49 frt. Fischer papözvegy 45 frt 20 krt. A felső-lövői seminarium
közvetlenül 2ö00 frtot. —- Ezúttal értesítem a tisztelt közönséget, hogy május l-én lakásomat a krisztinavárosi
210-dik számú saját házamba teszem át. Budapest 1877.
ápril 17. S Z T E H L O ANDRÁS, evang egyházi gyámintézeti ügynök.

HIRDETESEK

Pályázat Stelczer Dániel-féle ösztöndíjakra.
A győri

ágost. hitv. evang. gyülekezet a kezelése

alatt

lévő Stelczer

Dániel

alapítványból
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forinttól 1 0 0 forintig terjedő ösztöndíjakra az 1876/7-dik iskolai évre pályázatot hirdet.
Folyamodhatnak: ágost. hitv. evang. árva, szegény, győri, jó magaviseletű ós szorgalmas tanulók,
különösen a Stelczer vagy R á t h családhoz tartozók, bár hol tanuljanak.
A jelen iskolai óv első feléről szóló tanodai, ugy a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot tanusitó bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok folyó évi május hó végéig alulírotthoz intézendők.
Győr, 1 8 7 7 . ápril

10.

Nagy

Pál,

a győri ágost. hitv. evang. iskolai bizottmány
elnöke.

2—3

P á l 3 7
A kassai ágost, hitv. egyházközség

,

á z a t .

tanodájánál

rendes

felső

leánytanitói

állomásra

pályázat

hirdettetik.
Járandóságok: évi fizetés 5 9 9 frt, lakbér 130 f r t , 2 5 köbmeter tűzi fa és tandíj. Helybeli prot.
növendékek 6 frt 3 0 krt, más felekezetűek és idegenek évi 2 0 frtot
A pályázóktól kívántatik, hogy általános szakképzettségüket,
gyar ós német nyelv alapos és teljes ismeretét
évi május 23-dikáig

kimutató

okmányokkal

alólirotthoz beküldeni szíveskedjenek.

tanításban. Megjegyzendő, hogy hivatalban

lévők

véglegesen,

fizetnek.
eddigi hivataloskodásukat és a mafelszerelt

folyamodványaikat

folyó

Kívánatos j á r t a s s á g az orgonázásban ós éneknem

hivatalban lévők egy próbaóvre fognak

megválasztatni.
Kassa, 1 8 7 7 . ápril

18-án.

Hrósz
1—3

Jénát,

egyházi felügyelő.

A késmárki ág. hitv. evang. felsőbb leány

iskolában üresedésbe j ö t t tanítói állomás betöltésére

vonatkozó s a „Prot. Egyh. ós Isk. L a p " 5-dik 6-dik és 9-dik számában
mely március 30-dikán lejárt,

helyi körülmények tekintetbe

netalán még pályázni kivánók felhivatnak,

vétele

hogy kellőleg felszerelt

közzétett pályázati hirdetmény,

folytán ezennel

meghoszabbittatik s a

folyamodványaikat

folyó év julius hó

15-dikéig nyújtsák be.
Késmárk, 1 8 7 7 . ápril

18-án.

Payer
l—l

Hugó,

egyházi és iskolai felügyelő.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: F a r k a s József.
Nyomatott: Deutscli M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

V t t . mm.

Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. április 29.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Szerkesztő- és

E l ő f i z e t é s i d.i]:

KIAD Ó-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

VIII. ker. Mária-utca 10. sz. 1. em.

Hirdetések dija:
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

ÜflgT* T e l j e s számú példányokkal mindég szolgállxatunk.

Azon t. előfizetők, kiknek előíizetésök a
mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.

Protestáns egyházunk jelene,
i.
Megnehezült az idők viharos járása felettünk.
A h i t k ö z ö n y egyre dagadó hullámokat vet. Már
a templomok küszöbeit mossák a habok. Az oltár
hivei oszladoznak, egyre kevesednek. A vallásos lelkesedés fája, mely hajdan oly nemes gyümölcsöket
termett, gyász fűzként bocsátja alá búsuló lombjait.
Ama szellem, mely hajdan a kövekből is teremtett
fiakat Ábrahámnak, a szellem, mely ez előtt egy pár
századdal megifjitotta a vén Európát, u j életre költé
a szunnyadó erőket, u j elvek, eszmék szerint átalakitá az egyházi és polgári társadalmakat, ez a szellem kihaló félben van. A Sión várai felett a materialistikus világnézlet harsogtatja trombitáit; és a
hivók szent serege inkább gyönyörködik e trombiták
csengő-bongó hangjaiban, mint az egyházi énekek
mélabús szelid dallamaiban.
Oszlunk, veszünk, pusztulunk. Az épület kapcsai, a kor romboló irányzatánák hatása alatt, már
ropognak is. Egy tragikai művész, egy S a l v i n i ,
egy P a t t i A d e l i n a művészi játékának megtekintésére ezrenként tódulnak az emberek: a szegény
prédikátor örül, ha a délutáni katechizáción, kéthárom embert lát a l u d n i . A budapesti nemzeti
casino P a t t i tiszteletére banquettet rendez s e célra
a z o n n a l 1 0 0 0 frt gyül egybe; óh, de sok szép

buzditó beszédnek kell elhangzani, mig e szép öszszegnek c s a k f e l e is egyházi és iskolai célokra
egybegyűl. És megjegyezzük, hogy mi e párhuzamot
koránt sem azért vontuk, mintha a szép művészetek
ügyének lelkes felkarolását kárhoztatnók:
hanem
azért, hogy az egyházias szellem hanyatlására ez
oldalról is rámutassunk; hogy kitűnjék ebből is, hogy
az ember azért, a mit s z e r e t , a minek erkölcsi
súlyáról s horderejéről igazán és bensőleg meg van
győződve, azért tud még ma is lelkesülni és áldozni.
Az egyházi élet, a vallásos lelkesedés tagadhatatlanul hanyatlásnak indult.' Mi e kórtünemény oka ;
hol feküsznek a vallásos közönyösség méregfájának
gyökérszálai ? Mi annak oka, hogy a Krisztus világmegváltó eszméi, a helyett, hogy b e n s ő l e g egyesítenék, a hit lobogója alatt k ü l s ő l e g egyesült
hiveket, inkább egyre távolabb lökik egymástól azokat s egyesülés helyett szülnek szétválást; egy célra
törő e g é s z helyett parányokra bénított tehetetlen
frakciókat; széles látkörben mozgó, nagy arányokban
működő e g y e t e m e s s é g helyett szülnek egy, a falu
tornyához tapadó, semmi nagyra nem képes pártikulárizmust ?
Mi ezen kórtüuetek oka; valláserkölcsi életünknek egykor üde lombú fáin, hol vették magokat a
hit közöny, a stag n á c i ó , a t e s t v é r t e l e n
g y ű l ö l e t , a s z é t s z a k a d o z o t t s á g rút férgei? !
E kérdésekkel mindenesetre tisztába kell jönnünk, ha
a mai egyházi állapotok gyökeres átalakítását eszközölni férfias, szilárd akarat s eltökélés van bennünk. —
Mi, a szabadelvű irányzat emberei, csak gondolkodva adhatunk ezen feltett kérdésekre feleletet;
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orthodox testvéreink azonban, tudjuk, e problematikus

mely nem

de a

haladással rokon-

kérdésekre sokkal könnyebben adják meg a választ.

szenvezhet csak egyedül, s köthet

örök frigyet, ba-

Ok egyszerűen azt mondják, mindezen bajnak és ve-

rátságot.

szedelemnek szülő oka és forrása nem más,
modernizmus,

a szabadelvű

theologiai

mint a
irányzat.

a

stagnacioval,

Az a baj inkább, hogy a szellemvilág mai mozgalmaitól

az egyház nagyon távol áll,

s mi a mai

Ti idéztétek fel a hitközöny, a romlás és pusztulás

hitközöny s egyháztársadalmi bajok alapokát épen e

átkos szellemét;

távolállásban

ti tártatok fel ajtót, ablakot, hogy

azokon oly h i t e l v e k , nézetek tóduljanak be az egy-

jött magától;

ház épületébe, melyek annak

u j világnézeteket

delmére

lehetnek;

csak romlására, vesze-

ti vetettétek a t u d o m á n y ,

kritika,

a korszellem,

irányzatával

való m e g a l k u v á s

nyelven mondjátok:
széjét

azon

árnya alatt

á

kor

a

emelkedett

vagy mint mű-

ö s z h a n g z a t b. a h o z á s fej-

fának

gyökereire,

mi oly édesen

haladó kor kerekeinek

melynek

pihentünk

szelid

s a rohanva

zörgése csak altatólag hatott

idegzetünkre.

magától,

meghozta

s ezek hatása

az

elől az

e g y h á z sem rejtőzhetik el s vigyázni kell, nehogy
az uj bor az ó tömlőt tökéletesen
modern irány csak a baj
s a helyzethez

szétrepeszsze.

A

gyökérokára mutatott rá,

mórt komolysággal hivta fel a gon-

dolkodó lelkek figyelmét arra,

hogy a kórállapotnak

csak akkor és az által lehet elejét venni, ha az egyház a kor intő szózatát megértve,

nem zárkózik el

áll

a dolgok

tudományt,

alakuló uj rendjének,

megszenteli

áthatja szerető lelkével a

a

társadalmat,

int, vigasztal, bátorít, s ez által szőrit egybe a J é zussal, kinek magasztos géniusza, kell,

hogy legyen

vezére ma is és örökké haladó korunk, folyvást fejlődő
szellemvilágunk nagyszerű mozgalmainak.
És hogy

nekünk

van igazságunk,

mutatják a

napi események. íme, mig orthodox testvéreink a mi
kiakolbolitásunkkal vesződnek, s azt gondolják, hogy
ez által uj vérkeringés fog támadni az egyház életereiben,

megjelenik

cikke a „Nemzeti

György
K

egy

azon cikke,

melyet

B a l l a g i e lapok olvasóinak is bemutatott.

S hal-

laniok

kell

melyeknek

Hirlap -ban,

Endrének

orthodox

testvéreinknek

oly

dolgokat,

kimondásától bizony, bizony még

megijedtünk.

Pedig

György Endre sem a

mi is
pesti,

sem a d e b r e c e n i irányzatnak nem hive, senki seni
mondhatja tehát, hogy őt a l i b e r á l i s i r á n y vesztegette volna meg,
letes szavakat:

ez adta volna tollába ezen épü-

„A homousion és homoiousion tana

ráfogásnál

fölött nevetünk; a nagy protestáns közönség — libe-

nevezhető. Nincs a dogmatikumokkal,

ral vagy orthodox — nem sokat törődik Krisztus isten

Természetes,
nem

a tudományos búvárlat

a szabadelvű eszmék áramlata elől, sőt inkább élére

Igy szólanak hozzánk kegyes testvéreink. Azt
állítják, hogy a n e g a t i o mindent összezúzó gépezetét mi hoztuk mozgásba ; a c s u d á k templomának
boltivei alatt mi renditettük meg a falakat; mi bátorítottuk fel a t u d o m á n y t, hogy nagyszerű vívmányaival halomra döntsön ezredéves világtheoriákat,
s a lejárt rendszerek romjain uj nézetek, uj elvek,
irányzatok számára törjön utat, nyisson tért, egyengesse meg a talajt. M i i e z d t ü k feszegetni az a l a p d o g m á k épületköveit, s lön következése kegyetlen
merényletünknek az, hogy ma már Krisztus istensége,
feltámadása, menybemenetele, t r i n i t a s , oly sok
ember által kétségbe vonatik s legszentebb dogmáinkat „ k i t ü n t e t e t t h a z u g s á g o k r é g i e r e k l y é i n e k " tartja egy angol államférfiú. S orthodox
atyánkfiai cseppet sem vonakodnak kenetes szavakkal
a conclusiot is megvonni irányunkban, mondván:
menjetek ki az egyházból, ne egyétek azon anyának
kenyerét,' kinek nyakába ennyi bajt s vészt zúdítottatok.

egyébnek

találjuk. A tagadás szelleme meg-

hogy

mindez

puszta

a vallástani kérdésekkel komolyan foglalkozó szabad-

vagy isteni voltával, ragaszkodik az egyházhoz

elvű theologusok közt csak e g y i s , a ki az itt fel-

kásból, ragaszkodik,

sorolt ráfogásoknak csak egyikében is részes, bűnré-

ragaszkodik büszkén azon szolgálatokra, melyeket tett

szes volna.

egyháza a felvilágosodás és hazafiság ügyének. *

A tudományos világ, a szellemi haladás

téréin az e l m é k e t ,

fájdalom,

nem mi,

általában

Én meghiszem,

szo-

mert a hit szükségét érzi, és

hogy mindezeket maga György

nem az egyház férfiai, hoztuk mozgásba ; mozgásba

Endre a jeles nernzetgazda sem igy akadta mondani;

hozta azokat a kor lelke, az emberi szellemnek azon

jó theologus ós jó nemzetgazda

örök kiolthatatlan postulatuma, mely egyes formákhoz,

mélyben nem lehet;

taüalakokhoz

férfiú őszinteségét, melylyel egyházunk válságos hely-

nem engedi magát kötözni soha;

az ember egy sze-

de végetlenül becsülöm a jeles

zete felett eltekintve, meggyőződésót kimondja s tudtunkra adja,

hogy ő hogyan gondolkodik,

gondolkodnak

vele azok,

mélyebb meggyőződés

s hogyan

kik az egyházhoz,

nélkül,

csak

minden

szokásból

ragaszkodnak, elavult dogmáinkat csak nevetségre való
hazugságoknak nevezik.
E szavak elég tanulságosak lehetnek liberal és
orthodox egyházi férfiainkra egyiránt;

e nézet kép-

viselői többen vannak, mint egyelőre gondolnánk, és
mindezek a kegyes

orthodoxia

virágzó

korszakában

nevekedtek fel, annak uralma alatt tették sajátjokká
az ily nézeteket. Avult dogmáinkat csak nevetik, ha
tehát

ezeket viszzszük a

csatatérbe, ezekkel az ily

nézetek képviselőit le nem fegyverezhetjük, helyesebb
meggyőződésre, jobb útra őket nem téríthetjük.
Pedig az ily elvek s nézetek előbb utóbb egyházunknak, a valláserkölcsi

életnek

csak

romlására

s feldulására vezetnek ; ha a világi elem nagy része,
az egyháztársadalom

müveit osztálya csak szokásból

ragaszkodik az egyházhoz,

ha mindjárt a

ségét érzi is, nem fog az ily ragaszkodás

hit szükegyházi

ügyeinknek lendületet adni soha.
„A protestantismus minden igaz barátja szomo-

Ha túlsulyban van a test vagyis az erkölcsi rosz
a társadalomban, rosz leeud az idők szelleme is, megrontva
a gonosz erkölcsöktől: ellenben ha a lélek vagy is az
erkölcsi jó gyakorolja a fölényt, ha nem is egyetemlegesen, de egészben véve még is határozottan jó lesz a
közszellem, mert ápolják azt a jó erkölcsök.
Hogy a mostani idők szelleme határozottan rosz,
vizsgálva a társadalomban dívó rosz erkölcsöket, ki akarná
az ellenkezőt állítni ? Mi nem akarunk ama sok fekély- és sebekre, melyektől sajog és vérzik a társadalom
teste, ujjal mintegy rámutatni: a sok közül ez úttal csak
egyre akarjuk szíves olvasóink figyelmét fölhívni, s ez
— azok az üres templomok, mint időnknek a rosz erkölcsök által megromlott közszellemének, az erkölcs-vallásos érzület hiányának közvetlen kifolyásai!
Valóban megdöbbentő mily ijesztő mérvben üresednek évről évre mindegyre jobban és jobban templomaink! Azok az üres padok pedig nekünk protestánsoknak
különösen, igen sokat mondanak! Nem szól belőlünk
sem a pietismus, mely nem természetünk, sem az
orthodoxia, mely nem kenyerünk, hanem egyenesen a
protestantismus lételét féltő, legalább annak hanyatlását
fájdalmasan sejtő búskomor érzelem.
Hej, nem úgy van most sok tekintetben — de különösen ebben — mint volt régen ! De bezzeg mások is
voltak az erkölcsök, s más a korszellem is !

A sopánkodás helyett azonban, jobb lesz ha ezen
nagyon is szomorú jelenségnek mint szükségképi oko— fájdalom — nem szórványosak. *
zatnak az ő természetes okait keressük és tárjuk föl!
r
Sorba veendjük György Endre állításait s a köEs hogy ilyen nem csak egy, hanem több is lesz
vetkezőkben őszintén moudaudjuk el mi is nézeteinket,
mindjárt ki fog tűnni. Mi ezeket különösen öt forrásra
teendőinket, s azon körvonalakat, melyekben magyar
vezetjük vissza, mint megannyi
főokra, melyekből
prot. egyházunk jelene elénk tükröződik.
ama jelenségek mint megannyi szükségképi okozatok
fakadnak.
PERESZLÉNYI JÁNOS.
Itt van mindenekelőtt I. a c s a l á d , mint
olyan, amely ez időszerint egészben véve igen bő anyagot szolgáltat arra nézve, hogy templomaink mindegyre jobban üresedjenek. A legtöbb esetben ugyanis a
Azokról az üres templomokról!
legellentétesb gondolkozású és meggyőződésű két nembeli
»Rosz időket élünk
emberek kelnek egybe, s családot alkotnak. Egyben
Kosz csillagok járnak !M
azonban egyetértenek, nevezetesen abban, hogy a templom ez idő szerént egészen fölösleges. Hogy ilyen házasMintha bizony az idő, ez abstract fogalom, mely
felek között a vallásos érzelem ápolása az utolsó érdek
magában véve sem nem jó sem nem rosz, csinálná a
leszen, alig szorul bizonyitgatásra.
közszellemet, a közvéleményt és azon áramlatot, mely
Saturálva lévén már saját neveltetésök, később pealól magokat emancipálni csak a felkenteknek jutott, és
nem az emberek ! Mi ugyan nem vagyunk oly önhittek
dig tapasztalataik következtében szerzett ferde világnézettel, hogy t. i. a vallás tulaj donkép nem is föltétele és
és elbizakodottak, hogy az örök idővel szemben azt hinnélkülözhetlen kelléke a boldog életnek, azt mint olyat
nők kevélyen, miszerint az csupán érettünk emberkékért,
egészen mellőzik, gyermekeiket is ily irányban nevelik,
szóval a mi kedvünkért teremtetett: hanem azt igen is
mi csoda aztán ha a gyermekek, mint mindenben, ugy e
hisszük és valljuk, hogy e kis göröngyön — melyet föltekintetben is szülőik példája után indulván, nem öröklik
dünknek nevezünk — nyilatkozó és uralkodó idők szellemét, az e göröngyön lakó emberek alkotják, s a szerént
a vallásos érzületet, s ebben azt a lelkiszükséget sem,
mely kielégíttetni óhajtván, önkénytelen keresi fel a
a mint gyöngébb vagy erősebb bennök, illetőleg az egyes
templomot a mindenható Isten dicsősége hajlékának helyét,
korszakok nemzedékeiben az erkölcsi érzés, azon arányban lesznek az idők jók vagy roszak.
I hogy ott benső embere megnyugvást, épülést találjon.
rúan konstatálhatja az ily nyilatkozatokat, a melyek
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Az *a régi kegyeletes szokás, midőn a családfő maga
köré gyűjtvén házanépét, magán vagyis házi istentiszteletet tartott az által, hogy vagy maga olvasott egy egy
szebb darabot az életkönyvéből, s azt a hogy Isten tudnia adta, magyarázgatta, fejtegette, vagy egy két lélekemelő ének és ima után, általában erkölcsi irányú tanítást
tartott kedveseinek, szóval házi ajtatosságot gyakorolt,
s ez által családja jó erkölcseit legbiztosabban megtartotta
s azt szeplőtlenségéberi megőrizte,mindegyre tünedezik, sőt
mondjuk ki nyíltan, csekély kivétellel —•. úgyszólva egészen eltűnt. Ennek tüuedezésével pedig fogynak és szemlátomást tünedeznek a családok jóerkölcsei, lazul ama benső
vonzó erő és lelki kapocs, mely a család tagjait nem csak
szorosabban fűzte és csatolta egymáshoz, hanem lépteiket
is ellenállhatlanul ama hajlékba vezette, hol az Isten dicsősége lakozik és igéje hirdettetik. E helyett azonban
testi emberüknek vágyait, mint a kinek mindenestől fogva
szánaudó rabjaivá lettek — mohón sietnek kielégiteni,
felkeresvén azon helyeket, hol e vágyak a benső ember
rovására, még nagyobb mérvben tápláltatnak, a jó erkölcsök pedig megfojtatnak.
A családanyák a helyett, hogy gyermekeikbe az
erkölcsvallásos érzetet korán és tőlök telhető lelkiismeretességgel igyekeznének beoltani, gyermek leánykáik számára összejöveteleket rendeznek, melyek ugyan táncmulatságnak is beillenek, mert hát a táncosfiuknak sem szabad
hiányozniok, kik mind megannyi kis udvarlók ugyan csak
megnevettetik, mulattatják és táncoltatják, az idő előtti érett/ ségnek indult okosdi leányocskákat. Igy mérgezik meg
a rövidlátó mamák gyermekeik ártatlan szivét, midőn
idő előtt ízleltetik meg velők azon örömöket, melyek csak
a teljesen fölserdült iljuság számára nyílnak! Miért nem
hagyják a gyermeket bábjai és korát megillető ártatlan
játékai között minél tovább gyermeknek lenni? Mire való
ez a szertelen sietés élni és élvezni ? Ha valahol és valamiben, bizonnyára az élet örömei- és élveiben kell legszigorúbban időt és mértéket tartani.
Honnan mai napság az a sok életunt ifjú? onnan , mert már gyermek korában sietett csordultig
kiüritni az öröm és gyönyörűség poharát! Mikor pedig
tulajdonkép élvezni kellene, nincs sem érzék sem érdeklődés, sem kedv és hajlam, sem képesség és erő, mert
ezek mind eltompultak, s ifjú kedély helyett mogorva,
hogy ne mondjuk életunt búkórság lepi meg.
Hát ama sok boldogtalan házasság és feldúlt családi élet fő főokát, melyet ugyan legtöbben a decorum
miatt ügyesen elpalástolnak, nem-é volnánk hajlandók ama
szívkincs hiányában keresni, mely nélkül nincs megelégedés, nincs tartós öröm, kölcsönös és viszonyos boldogitás e földön, különösen pedig a családi életben ! Adj
még oly ragyogó miveltséget és nevelést gyermekeidnek, hagyj bár mi nagy örökséget, mely az idő és sors
minden esélyei és vészei ellen biztosítsa, de ha a nagy
útravalót — ama legfőbb szívkincset, a munkás hiten
épült erős valláserkölcsi érzetet ideje korán adni, s vele
szivét fülvértezni elmulasztottad : minden gazdagsága és

miveltsége mellett is koldussá tetted gyermekedet, életsajkáját pedig, melynek iránya és horgonya nincsen — a
hullámok játéklabdájává.
De efféle beszédek most a legtöbb papák és mamák
előtt nevetségesek! mert ez most a bon ton-hoz nem tartozik!
Templomlátogatásra szoktatni, imára tanítani a gyermekeket, ez már túlhaladott álláspont ez idő szerént s nem is
a valódi mívelteknek való. Persze ! elég ha vakítóan ragyog és csillog a gyöngy, ha üvegből van is ! ki meri
vizsgálni ? Ugy van, elég korán lesz elmélkedni a szédelgés, önámitás felett, ha leesett és összetört! De mire
való volna is a templomokban való háláskodás, mikor
bőven van minden a mi kell? hisz ugy is ingyen kegyelméből osztja áldásait a jó Isten — vagy mit is mondok, adja az anyatermészet, mire való volna azokért még
hálákat is adni, annak a kiről voltakép nem is tudjuk,
létezik e ? Azt mondják e — veté oda Grutzkow : „hogy
higyjek a fiúban, pedig még az atyával sem ismerkedtem
meg." Tán nincs elég bárgyú a ki igy fecseg ? Tán bizony
túlozunk, hogy túloznánk, mikor iyen fölhívásra magán
asztaloknál vagy nyilvános étkezéseknél „imádkozzunk"
egy más szemébe nevet a pajkos ifjúság, meg a modern
teljes koruság, fülébe sugdosván egymásnak: ez már csak
ugyan nem divat s igazán „komisch" ! Persze ! mert ezt
a négylábúak sem teszik, mi pedig mivelt emberek vagyunk !
Vajha csak eszökbe vennék a mit a költő oly
találóan és szépen mond: „Pronaque dum spectent animalia cetera terram, os homini sublime dedit, coelumque
tueri!" akkor bizonyára egyik legnagyobb praerogativájoknak tartanák, hogy Istent hordozhatnak keblökben, s
imádhatják őt! „Est Dcus in nobis, agitante calescismus
illó" !
Valóban a prudentia és cura pastoralis-nak nem
háládatlan mezeje nyílnék ez irányban hatni egyházközségeink családjainak erkölcseire, általában híveink gondolkozásmódjára.
Igaz, hogy terhes, sőt az előkelő családokkal szemben sikamlós, csak nem megmászhatlan lejtő, de végre
is kötelesség, a mely szilárd és következetes kitartás
mellett magának a munkásnak is édes jutalmat, zamatteljes gyümölcsöt terem.
II. C s a l á d o k alkotják a t á r s a d a l m a t , s
ime a milyen szellem, érzület és meggyőződés él a legtöbb családban, olyan szellem leend irányadója az egész
társadalomnak is.
Tagadhatlan a keserű jelenség, hogy ez idő szerint
fájdalom azon családok vannak nevezetes többségben,
melyek semmiféle vallásos érzülettel nem bírnak, s még
is — sajnos — ezek az irányadók, a közszellemet alkotók ! De valóban nincs is köszönet benne !
Nézzünk széjjel az országban, s vegyük ha csak
futólag is szemügyre az erkölcsöket. A templomok az
igaz üresek ; s ha nem is valljuk, hogy ezek elhanyagolása mindeneknél a jó erkölcsök szükségképi hanyatlását vonja maga után: de a mennyiben azt látjuk, hogy

ezek helyett telvék az élvek és érzéki gyönyörök erkölcsfojtó és mérgező undok helyei, hogy nem csak az úgy
nevezett intelligens, de a közönséges ember is száz okot
és dolgot talál kibúvni benső embere lelki szükségei kielégítésének kötelessége alól : valóban csak nem hajlandók vagyunk elhinni, sőt nyiltan kimondani, hogy amint
üresednek a templomok, úgy tünedeznek a jó erkölcsök,
bomladozik a társadalom. Avagy nem e a megromlott
erkölcsök, illetve a vallásos érzület hiányának kifolyásai
az a mérhetetlen élvhajhászat, az a minden uton és módon való gyors meggazdagodni akarás, melynek modern
elnevezése szédelgés, az az urhatnámság, mely komoly
munka, becsületes szerzemény s igy minden vagyon
és jövedelem nélkül a gazdagot játszani, az a léhaság, mely könnyű módon minden erőmegfeszités nélkül
csak élvezni, fényleni és parancsolni akar: s hogy szerét tegye, nem retten vissza többé semmiféle eszköztől, csak célra vezesse.
S ha ezekből is kifogyott, s nincs mód többé megszerezhetni az érzékeket ingerlő és idegeit örökös mámorban ringató élveket, a vége, mint azt megdöbbentően
ijesztő mérvben sokasodni s naponta ismétlődni látjuk,
egy ártatlan golyó! Szóljunk e ama hajmeresztő merényletekről, melyeknek az élet- és vagyonbiztonság hazánknak különösen alsó vidékein, fájdalom úgy szólván naponta ki van téve, de melyeknek okát inkább a nép
jelleme- és természetében, mint a vallásosérzet hiányában
keresni, ép népünk jelleme érdekében
helytelennek
tartjuk.
Említsük e a szertelen fényűzést, az étkezés, viselet, s általában mindenben a mi testi élvekre vonatkozik
s mely a társadalom legalsó rétegeiben is, oly hajmeresztő
hóditásokat tesz, hogy a siralmas katastropha az általános elszegényedés ijesztő módon gyors léptekkel közeledik, sőt a legtöbb vidékeken immár bekövetkezett : tudjuk pedig hogy „paupertas ipsa . . . Magntim pauperies
opprobrium ! Jubet quivis et facere (facinora) et pati
virtutisque viam deserit arduae".
A társadalom ezen teméntelen undok fekélyei pedig, ha még annyi volna is, a mint hogy fájdalom van
is, mind azon egy lelkikincs hiányára vitethetők vissza,
hogy nincs élénk erős vallásos érzület s ebből szükségkép kifolyó akarat, erkölcs- és jellemszilárdság. Pedig
ha még ugy érvelnek is a bölcsészek és jogtudósok,
légvárat alkotnak, fövényre épitnek, ha vitatják: hogy
rendezett á lamban a törvény tökéletesen pótolhatja a
vallást.
Példa rá Franciaország; merő fictio az egész okoskodás, mely ismét ezeknél is a vallásos érzet hiányából
ered, s a helyett hogy ily elvek felállítása és hirdetése
által jó szolgálatot tennének nemzetüknek, a melyhez
tartoznak, ama lejtőre viszik, a mely oly örvénybe vezet,
honnét nemzetek számára is bajosan, egyesekre nézve
pedig ép nincs feltámadás! Valóban ezeknek szólnak
Cicero bölcs szavai: „ii, qui dixerunt (etiam qui dicunt)
totam de diis immortalibus opinionem fictam esse ab ho-

minibus sapien* ibus reipublicae causa, ut, quos r a t i o
non posset, eos ad officium religio duceret, nonne omnem
religionem funditus sustulerunt ?" Különben pedig nem
akarunk elfogultság-, vagy ép egyoldalúsággal vádoltatni,
ép azért kijelentjük, miszerint egyáltalában nem állítjuk,
hogy a hol telvék a templomok, szükségkép jók az erkölcsök is! „Non omnes sancti , qui calcant limina
templi." Lehet, sőt van nagyon is bőven álvallásosság,
szenteskedés is, a mely még gonoszabb a nyílt vallástalanságnál; de azt igen is valljuk, hogy a józan vallásosság, mely valóságos benső mély lelki szükségből keresi fel a templomokat, hogy ez szükségkép a legjobb,
legbiztosabb termőföldje a jó erkölcsöknek: mert Istenhez vezeti a kebleket, s hol Isten van, onnan az üdv
el nem költözött, munkára készti és vezérli az embereket, s hol munkálkodnak, ott a bűnnek nincs aratása !
Azt se vesse senki, hogy hiszen a nagy Németországban sincs különben. A mi ellen ama nagy compacfc
és hatalmas nemzet saját erkölcsei rovására kevésbé bűntelenül véthet, azt ugyan ne akarja a kisded magyarhoni prot. egyház szenvelegni, mert csakhamar nyakát
szegi. Aztán meg nem is egészen tapasztalati igazságon
alapul ez állítás.
Megengedjük hogy helyenként szórványosan találkozhatnak ilyen egyházközségek is , mert hol nem
elegy a rosz jóval? de nagyban a németországi egyház,
minthogy a nép jellemében is fekszik, mélyen vallásosérzületű, melynek külsőleg is igyekszik kifejezést adni a
templomok szorgos látogatása által.
De még nem is lehet magunkat a németországiak
culturalis s általában semminemű socialis helyzetével még
csak összehasonlítani sem. Miveltség, még pedig ész és
sziv párhuzamos miveltsége, ipar, kereskedés, tudomány
virágzása által a szellemi és testi erők számára véghetetlen nemes versenytér nyílik, hol a közvélemény és
közszellem sem tűri meg a léhaságot; hanem erkölcsileg
kötelezi, hogy e nemes árral ússzék a ki mozogni tud,
s értékesítse erőit a maga és a közjó üdvére. Igaz, hogy
létezik bizonyos materialistikus irány, mely amaz elvből
indulva ki, hogy „az idő pénz", a hétnek hetedik napját is, mely a benső ember lelki munkájának napja, a
haszon és munka számára akarja értékesíteni; de ezen
túlságosan önző testi irány és áramlat ellensúlyozására
ép a közerkölcsiség érdekében, az egyház, illetve a társadalom a következő határozatot mondta ki : „A ker.
Vasárnap az egyesekre nézve eszköz arra, hogy a testi
és szellemi erők ama tőkéjét, melyen a köznapok munkája rágódik, kiegészítse. A tisztaság napja ez, melyen
ég felé kell emelnünk szemeinket. E nap képezi a köznapi élet zavaros utjának szilárd védgátját. A családra
nézve pedig a boldogság és tiszta öröm ünnepe."
Azzal se akarjon senki védekezni, s az által mintegy kötelessége alól kibúvni, hogy ő semmi lelki
szükségét nem érezvén a templomlátogatásnak, nem is
megyen bele.

Protestáns szempontból minden ember pap, s igy
erkölcsileg e részben is jó példával tartozik hitsorsosinak, s minél magasabb társadalmi állást foglal el, e morális kötelesség annál súlyosabban nehezedik reája. A
példa tudjuk vonz, s ha látják, a kik életét s cselekedeteit figyelemmel kisérik, hogy mily szorgosan látogatja az
Urnák hajlékát, látván egy úttal életén és cselekedeteiben ennek gyümölcsét, bizonyára követni is fogják a
jó példát. Ami pedig azt a lelki szükséget illeti, az csak
inkább phrasis, vagy bizonyos önámitás, mindenesetre
némi materialistikus, hogy ne mondjuk testszolgasági irány,
mely hajlandó szenvelgeni az emancipált tudóst, valódi
Newton-féle mély tudomány nélkül, ki minél mélyebben
bocsátkozott a természet törvényei és titkai kutatásába,
annál elevenebben érezte egyrészről a maga gyarlóságát
és parányiságát, de más részről annál istenfélőbb, s
buzgóbb keresztyénné lett!
S ha már nem csak testből, hanem lélekből is
állunk, miért ne szánnánk egy két órát hetenként benső
emberünknek is, hogy az ájtatos hivők gyülekezetében
— melyben jobban éled buzgóságunk, jól tartsuk őt ama
mennyei kenyérrel, melyet nem éhezni, magában is bizonyára elég nagy baj ! De hát táplálkozzék vele, a
kinek izlik, nekünk e r ő n y ő s ö k n e k semmi szükségünk reája! No no, csak lassan a testtel! A két tarisznya, melyet Jupiter csavaritott nyakunkba, ott fityeg
mindegyikünkön. „Vitia quisquis habét sua, optimus ille
est, qui minimis urgetur!® Cato, Regulus, nem minden
bokorban terem, mutatóul csak századok, hogy ne mondjuk, ezredek szülnek itt ott egyet, egyet.
S ha már Krisztus is rendre utasította Pétert, midőn ez őt jónak* vallotta, mondván : „senki sem jó, hanem
csak az Isten! J S ha Pál apostol a legnagyobb valamennyi között, gyarlóságát sőt bűuösvoltát elismervén,
igy írt: „a ki láttatik magának állani, meglássa, hogy
el ne essék" ; ugyan hol van az a közönséges ember fia,
ki vétkesen azt hinné magáról, hogy neki nincs szüksége,
azon helyre, a hol koronként figyelmeztetik gyarlóságaira,
hibáira, és kötelességeinek pontos lelkiismeretes teljesítésére ?
Ezer és egy okunk van mindegyikünknek igy imádkozni: „Uram, ne vigy minket a kísértetbe!" S noha
ugyan az Ur senkit sem kisért, hanem saját önző testi
vágyai, mindazonáltal a hivő kebel erőt merit az imából
a kisértetek ellen, annyiban, hogy ovatosan, s gondosan
kerüli azokat, tudván, miszerint e tusában nem azé a
győzelem, a ki megmérkődzött a kísértetekkel, hanem a ki
idején és bölcsen kikerüli azokat.
De még nem is a jó Istennek van szüksége mind
ezekre. Az ő dicsősége — kinek több világai vannak
mint nekünk templomaink — ugyan az marad, ha mi
férgek nem dicsőitjük is. Nekünk magunknak van erre
szükségünk, mert ez által az erkölcsi jót hisszük egymás között meggyökereztetni, s benne a kölcsönös bizalmat, hitelt és a valódi boldogságot meghonositani. E
nagy cél elérése végett pedig, mint egyik lényeges esz-

közt sürgetjük a templomlátogatást, mi által a vallásos
érzület ápolását és nevelését leginkább véljük és hisszük
eszközölhetni. A vallásos tudat utoljára is őstudat lévén
az emberben, mióta ember él és élni fog e fóldgöröngyön, e tudatnak kifejezést adandó, oltárokat fog mindég
emelni azon láthatatlan, de magát keblünkben kinyilatkoztatott őserőnek, melynek minél nagyobb és bensőbb
imádása és tisztelete, csak magának ez embernek válik
üdvére.
Hiszen a vallás az ember és nem az Isten javára
létezik ; erkölcsi érzésünket öntudatra költvén s megszentesitvén, hatalmas tényező a társas életben, mely különösen kölcsönös méltányosságon és embertársaink szeretetén
alapszik. Honnan is meríthetne a gyarló és gyönge ember erőt a közért való önfeláldozásra, ha a vallásos tudat
a véges léten túl fekvő dicsőbb eszményi világot nem
tárna föl előtte ? A jóravaló emberek egyhangú Ítélete
szerént a vallás az emberi sziv legfelségesebb ösztöne,
melynek befolyása az egyed cselekvésére, úgy mint a
társadalom életföltételeire, oly szerfelett nagy, hogy mind
elejétől fogva föl lett mindazok által haszuálva, kiknek
hivatásuk volt nagyobb tömegekre hatni és a társadalmat
kormányozni.
De ha egyéb nem volna is a vallás mint az élet
— a sziv —• örök költészete, a mely minden nemei között a költészetnek, legjobban éri el a művészetnek lényeges célját, mely abban áll, hogy az embert a közönséges életnek fölibe emeli, és felkölti benne mennyei
származásának érzetét; akkor is kapaszkodnia kellene
az élet vándorának egész erejéből belé. Mert hát az
élet ifjúsága csak egyszer, s fájdalom az is nagyon gyorsan el virít, a korral elhagynak erőink, barátink, és minden a mi kedves és drága volt szivünknek elmarad, ha
beköszöntenek a nem szeretem napok; de a melybe, mint
biztos horgonyába a hajós, bizton kapaszkodhatunk, s mely
nyugodt sőt vidám kedélyhangulattal és szivbékével boldogítja s hinti be életünk alkonyát, az a vallás, mely támogat ha ingadozunk, fölemel ha elbuktunk, s nem
engedi, hogy ha minden elhagy, kidül és pusztul körültünk, kétségbeessünk ; de sőt szemeinket égre irányozva,
azt eszközli, hogy örvendező kebellel és lélekkel menjünk
szembe a halállal is — tudván, hogy az elnyeletett az
élet által — s lelkünk a koporsóból is kitör és eget kér !
De eltekintve mind ezektől, ha igaz az, hogy a
kiknek sok adatott, azoktól több is kívántatik : ezek az
élet és társadalom savai lévén, ha igénylik azt, hogy
irányadók legyenek, tartsák mint prot. emberek szent
kötelességöknek jó példát adni e tekintetben is a népnek,
hogy a jó ügy mint milyen a protestantismus, mely a
haladás és szabadvizsgálódás ügye hanyatlásnak ne induljon : mutassuk külsőleg is, hogy Ők nem szégyenlik a
Krisztüst, a szabadság és igazság ezen fölkent utolérhetetlen bajnokának ügyét külsőleg is vallani.

(Folytatása

JESZENSZKY P Á L ,
lelkész-tanár.
következik.)

A dunántúli ev. ref. egyházkerület lelkészválasztási törvénye.
M o t t o ; A törvény semmi, ha csupán az emberi akarat kifejezése. Hogy szentelt
legyen : kell hogy az isteni akarat
kifejezése legyen.

Lamartine.
Hogy e becses lapok 7-dik számában jogtudósaink
s igazgatásunk tekintélyeihez intézett pár kérdéssel tárgyilagos eszmecserét akartam előidézni amaz érintett igen
fontos pontozatok felett, a t. közönség előtt felesleges
bizonyítgatnom.
A bárki — annyival inkább egy szeretve tisztelt
vezérféríiú egyénisége iránt bennem élő lovagias tisztelet
és gyengédség vezették tollamat, midőn a rövidlátás vagy
talán sértett büszkeség által eoncrétségben kiléptetett
esetről, mint megeshetett vagy megeshetőről szóltam,
biráltatm vagy birálni akarván a szabályzatot, mely ily
abnormis helyzetet producált vagy producálhat.
Tisztelet azoknak, kik intentiómat átértve és szem
előtt tartva szóltak az ügyhöz. *)
Lássuk még egyszer és közelebbről a „Monstrumot." Ne vegye senki rosz néven, hogy a tárgyalt szabályzatot monstrumnak deelarálom. Az eredmény, a viszszás helyzet, melylyel annak foganatosítása legtöbb helyt
járt, jogosítanak e cím használatára a nélkül, hogy alkotóinak törvényhozói képességét kétségbe vonni eszem
ágában is volna. Tévedni, kivált a körülmények és tényezők befolyása alatt, könnyen lehet! Egyházkerületünk
jól érezte ama képtelenségnek, hogy a t a n i t ó - é s z a
l e l k é s z megválasztásánál ochlokratia döntsön, közjót
dúló hatását; jól érezte, miként a corruptio kikerülhetése
végett e lidérc nyomása alól szabadulnia kell : minélfogva
meghozta a korlátlan szabadválasztást fékezni célzó törvényét, melyről ki kell jelentenünk, hogy valamint a helyes diagnosist nélkülözte, ugy a baj gyógykezelését is
elhibázta.
Nézzük alapjait:
A választási jogot kiterjeszti „minden gazdai vagy
apai hatalom alatt nem álló nagykorú s egyháza terheit
önállón viselő" egyháztagra, ha t. i. az nem adós.
Választhatónak mond „minden oly rendes és a megállapított sorrend szerint következő felavatott segédlelkészt,
(ha ilyen nem volna ??) a ki u g y a n a z o n e g y h á z m e g y e i g y ü l e k e z e t e k b á r m e l y i k é b e n mű* Itt egy hosszú kitérés következnék, melyben ezen cikk t.
beküldője magát Körmendy S. iirnak lapunk 14-ik számában megjelent cikke ellen igazolja, és az ellene intézett vágásokat visszaadja;
de megbocsát a t. beküldő úr — bár tudjuk, hogy nehéz torlatlamil
hagyni az általunk alaptalanoknak tartott vádakat vagy vágásokat,
ha ezen a nagy közönséget nem érdeklő s a személyeskedésbe átcsapó részt kihagyjuk.
S z e r k.

ködik" továbbá a kerület tisztviselőit a pápai fő- és
középiskola lelkészségre felavatott tagjait, s a belső-somogyi egyházmegyére nézve „a csurgói gymnasium lelkészségre felavatott t a n á r j át.®
Választhat a gyülekezet, mely legalább 800 frt évi
fizetést ád, lakáson és stolán túl.
Ha valahol a választhatóság megállapitott kategóriája
ellen renitentia mutatkoznék: visszatorlás alkalmazandó.
(„Az egyhmegyei tanácsszék 15 nap alatt rendelend a
gyülekezetbe lelkipásztort.")
Ezek az alapelvek, melyek körül a törvény forog,
és melyek szerintünk mind tévesztettek.
Elismerjük, hogy a Krisztus által felállított e g y e t e m e s p a p s á g minden tagja az e s z m é n y s z e r i n t
jogosult a papság megválasztásába és bírálásába közvetlenül befolyni; de nézetünk szerint az e s z m é n y anynyira nem a v a l ó s á g , hogy a miénk (embereké) nem
is lehet, soha más, mint a reálisálására való becsületes
törekvés. Es már midőn csekély belátásunk szerint az
eszményinek — ha nem valósítása-, de közelítéséért teszünk
valamit — p. o. törvényt hozunk: a helyes irányú ée>
sikeres haladás s i n e q u a n o n járói, a q u a l i f i c a l t
é s z , m i n t c o n s e r v a t i v e l e m befolyásának biztosításáról elfelejtkeznünk nem szabad. Én a lelkész-választásnál ily e x p r o f e s s o conservativ elemnek tartom a
lelkészi kart, vagy ha tetszik: az életben ennek conservativ befolyása alatt összeállitott egyházmegyei consistoriumokat.
Törvényünk a választás jogát kiterjeszti a legszélsőbb határig, és nem ügyel arra, hogy e legszélesebb
határok között hány individualitásánál fogva incompetens
tényező fordul elő; nem intézkedik, hogy az ilyennek
ferde irányú célzata, kisszerű agitatiója a jelzett conservativ tényező befolyása, ellenhatása alá essék. Mig kegyetlen csavarral szorítja agyon a választhatóság, utcunque
egyértékünek lenni kellett, kategóriáját: elmulasztja szabályozni a választói jogot. Természetes, hogy a conservativ elem jótékony és kivánt befolyásának nem tarthatjuk a megtorlás rideg jogát, kötelességét.
A választhatóság deíinitiója határozottan evangyeliomellenes.
Hol van benne a szeretet ? Miért záratnak ki a
szájjal testvéreknek vallott kerületek nálunk tán több
talentummal rendelkező, s jót effectuálni képes lelkészei
egyházainkból ? Mely miseria, hogy egyik egyházmegyéből a másikba csak mint a kerület tisztviselője juthatni
át ? Követte-é és fogja-e követni mindig az érdemet az
elismerés ? Boldog emlékű Papp István és az erénynek sok
megirigyelt s üldözött hőse, tanítsátok meg erre az élőket! Honnan ez ó r i á s i a b s u r d u m ? ! Ha K. S.
úrra, ki magát e p ú p o s szörny egyik életrehozójának
annyi önérzettel vallja, gondolok: mosolyogva olvasom
Faustnak Mephistóhoz intézett szavait:
s Most már tudom tisztes kötelmid:
Nem bírsz végezni n a g y b a s e m m i t ,
S azért a p r á n k é n t f o g s z b e l é . *

A lelkészi-díj minimumának 800 vagy bár hány
forintos megállapitását sem helyeslem A tapasztalás bizonyítja, hogy vannak helyek, hol a lelkészi állomások
mint a protestantismus vagy nemzetiség védbástyái, ha a
800 frtos fizetést el nem bírnák is, fentartandók. Ha
nincs országos domestica; ha oly szukkeblüek vagyunk,
hogy a mit máskor nélkülöztünk, a m i javadalmaztatásunk nem ugyan historice és logice, de practice még is
csak ingyen kegyelemből vagyon, arról, és csak egy évig,
se tudunk lemondani: quid tunc ? ? ! !
Ugy-é K. S. úr és betűs elvtársai, halványodjék a
protestantismus világa; de magasan álljon a §- és betű ;
mert e nélkül mint Somogyban mondatott „a protestantismus fenn nem állhat!"
Megbírálandó, mely egyházban tartassék fenn a
rendes lelkészi hivatal ? de én ennek megítélését is bátran
bizom amaz egyházi fennhatóságra, melynek működése
az ev. ref. egyház presbyterialis rendszerének és szabadságának világánál történik és e l l e n ő r i z t e t i k .
Az elv, mely a renitealó egyházzal szemben a
t é n y l e g e s m e g t o r l á s t nem csak jogává — de
annyira kötelességévé teszi a municipalis kormányzatoknak, hogy arra püspökileg is felhivatnak, aligha gyökeredzik Krisztusban ?
Az Ur tanítványainak utasításul adta, (Máté: X. 14.
L u k : X. 11) bogy a helyeket, hol Őket be nem fogadják, hagyják el. Igy tőn Pál és Barnabás is mint Cselek : XIII. 51. olvasható.
És én azt vélő vagyok, hogy egyházkormányzatunknak az ellenszegülőkkel szemben eddig lehet, és
kell elmenni.
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Esperesi székfoglaló beszéd.
(Tartotta nt. Kund Samu, a vasi közép egyházmegye 1877. mártius
15-diki közgyűlésén.)

A mióta gyülekezeteink szavazatának engem megtisztelő eredményéről tudósítva vagyok, lelkem az óta
folytonos küzdelmek színhelye. Először mivel közigazgatásunk azon fontos ágától, melynek vezetésében gyönyörűségemet leltem, (értem a pénzügyek vezetését), megkell
válnom most, midőn az esperesség más állgmásra rendel,
hogy igazgassak, kormányozzak, vezéreljek. Másodszor
mivel önmagammal számot vetve, hiszem, hogy mint közvitéz a többi harcosok sorában tán tovább is megállom
helyemet, vezéri szerepre nincs hivatásom!
Pedig mióta a magyar protestantismus hajnala felderült, borultabb idők igen, de fontosabbak, a protestáns
egyház jövőjére mélyebben kihatók a mostaniaknál alig
voltak valaha!

Választási törvényünk az annyiszor szükségesnek
mutatkozó c s e r e s z e r ű változásokról, absolute nem intézkedik. Ez is nagy hiánya.
Venio nunc ad fortissimum . . . t. i. az egyes §§-ok
tömegéhez.
Osztom K. S. úr nézetét: „az a legjobb törvény,
mely kivételekkel át nincs lyukgatva, meg nincs gyengítve, s a mely lehető h a t á r o z o t t . " De ép ezért tartom
bármely testület de különösen az egyház törvényeinél
elhibázottnak a sok és részletező §-t.
A főbb elvek, s intézkedések lehető pontosan definiálandók; a többi, ha egyházunk a példától vonatva p ap i r á l l a m lenni nem a k a r : bizassék a törvények
törvényére . . . a lelkiismeretre. Tapasztalhattuk, hogy
a legnagyobb § készítési-düh sem elég arra, hogy e speciesből annyit fábrieáljon, hogy mindon e s e t megtalálhassa a maga piluláját.
A § gyárnak szerfölött óvatosnak és figyelőnek
kell lennie. Es fájdalom, hogy a mieink nem ilyenből
kerültek! Tessék megvizsgálni az I. 2. § második kikezdését, a 3— ugy a II. 4. 5. és IV. 8. 17, 25, 30, 31 —
számmal jegyzetteket; én remény lem, hogy ezeknek alapszíne, a kisszerűség és határozatlanság, mindeneket feljogosít értékük meghatározására, azokat pedig, kik experimentáltak velők, az őrségi, veszprémi, belső-somogyi
egyházmegyékben általok produeált helyzet el nem felejtésére kérem.
BARLA JÓZSEF.
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A magyar protestantismus történelme az autonomia
miatti küzdelmeknek szakadatlan láncolata. Az autonomia
a magyar prot. egyház erős vára. Jól tudta ezt az ellenség
s igy számított: ha egyszer sikerült feldúlnom e várat,
könnyű lesz elbánnom majd a sík mezőn a hátvédj öktől
megfosztott csapatokkal. De jól tudta a sokat zaklatott
sereg is, hogy ha egyszer e várat feladta, elvesztette lába
alól a biztos talajt. Innen egyrészről a folytonos heves
rohamok az autonomia bástyái ellen, másrészről azok
kitartó hősies védelmezése !
Hála korunk humánusabb érzelmeinek, hála a nemzet alkotmányos önrendelkezésének, bála e magasztos elv
„szabad egyház a szabad államban" fokozatos győzedelmeskedésének — a hadizaj lecsendesült; s nem kell többé
egyik kezünkkel fegyvert tartani a Sión fenyegetett falainak védelmére, s csak fél kézzel, a küzdelemben megfáradt tagokkal építeni az oltárt!
És ha netán még is megtörténhetnék, a mi hihetetlen, hogy meglepő válságok folytán ismét olyanok kerül-

nének a közügy élére, kik nem okulva a multak tapasztalatain, át nem értve a korunkat mozgató eszméket,
megint fenyegetnék az autonomia bástyáit: szilárd meggyőződésem, hogy az egyházterén egy ujabb önvédelmi s
szabadságharc lobogói körül sorakoznánk egytül egyig nem
csak mi tagjai a prot. egyháznak, hanem velünk együtt
egy táborban fognának küzdeni az előítéletek által félre
nem vezetett honfiak légiói, a nemzet szine java !
Azonban e szó : autonomia nem csak azt foglalja
magában, hogy az egyházat öndolgainak elintézésében a
hatalom az őt megillető főfelügyeleti jog hatáskörén kivül
ne gátolja, hanem azt is, hogy belőlről se akadékoskodjék senki.
Az autonomia tiszteletre méltó csúcsoszlophoz hasonlítható. Széles alapja az egyházközségek önkormányzati jogköre, csúcsa a képviseleti alapon álló egyház
egyetem önrendelkezése (mind kettő természetesen az országos törvények korlátai között). Es e csúcsoszlop fenállását
biztosítják egyrészt országos törvényeink, másrészt már
a nemzet közérzülete. És e pyramist összetartják, egyrészről egyházi törvényeink, szabványaink, szóval az
egyház külső alkotmánya, másrészről a hivek azon tudata,
hogy az egy test tagjai egymás ellen nem lehetnek, és
hogy csak ha minden egyes tag rendesen végzi funktióit,
örvendhet az egész test viruló egészségnek.
Fájdalom azonban, vannak, kik az önkormányzat
fogalmának ezen oldalát kevésbé méltatják figyelmökre,
azt tartván: autonomia annyi, hogy kiki önmagának
szabjon törvényt, a többség közakaratának csak ott
és csak addig engedjen, a hol és a meddig jónak
látja; különösen pedig, hogy messze elmaradva a hitbuzgó ősök nyomdokaitól, szűkmarkú zsugorisággal és
vonakodva nyitja az egyháznak a tisztességes megélhetés
anyagi feltélteleit . . . Kívülről várva az autonom egyháznak a támogató segélyt! . . Jaj ha e kórtünemények
a testben általánosan elterjednek! Az egyház függetlenségét csak ugy óvhatja meg, ha önön erejéből képes
megélni; mert önkormányzat és ön megadóz tatás csak ugyan
azon egy éremnek két külön lapja; . . és szabadságát csak
ugy, ha nem vagyunk oldott kévék, melyeknek a hány
a szála, annyifelé hullanak, mert minden ország, a mely
önmagában meghasonlik, elpusztul !
Pedig ha valaha, úgy napjainkban szükséges a kitartó áldozati készsége az összefogó egyiittmunkálkodás ;
mei't mozgalmas időket élünk.
Reform! e szó hangzik a társadalomban mindenfelé ; ez eszme valósításán az emberi tevékenység valamennyi hatáskörében a legélesebb elmék, a legmunkásabb
kezek, a legnemesebb jellemek fáradoznak. E mozgalom
elől nem zárhatja el magát, iránta még csak közönbös
állást sem foglalhat el azon egyház, mely a reformatiónak
szülötte! Ellenkezőleg egyházunknak e mozgalomteljes
időben előharcosnak kell lenni, hogy megmutassa elveinek
életrevalóságát, megtartsa magának a nemzet tiszteletét,
a haladó emberiség bizalmát, és a reformeszmék szabadság harcában nélkülözhetlen tényezővé tegye magát.

Névszerint — mert csak az egyház belügyeire
kívánok vonatkozni — az iskolaügyben, mely egyházunknak mindig édes anyai önfeláldozó szeretettel dajkált
gyermeke volt, várakozik reánk nagy feladat, ha a kor
igényeivel, a hatalmas és gazdag versenytársakkal lépést
akarunk tartani. Egyéb humanitárius intézetek terén, a
kultus- és énekügy, a vallástanítás s igehirdetés terén
is sok az aratásra való gabna, sok a tenni, módosítani
és javítani való! . . .
Azonban az egészséges reform nem dönt vakon minden régit halomra, mint az oktalan suhanc öregének
minden építkezéseit a nélkül, hogy tudná, mit akar és
hogyan akarja azt ? Mert nem minden a mi ó, egyszersmind elavult is, és ami évszázadokon át a viharokkal
dacolt, nem következéskép korhatag is ; viszont nem minden, a mi uj, jobb az eddig létezőnél; és valamint nem
mind arany, a mi fénylik, ugy nem mind reform az, a
mi annak szinében tündöklik.
Különösen az egyházügy terén, a vallás dolgában
nem szabad ezt figyelmen kivül hagyni. E téren kétszeresen szükséges a fontolva haladás, az óvatos reform.
Mert eltekintve attól, hogy minden rohamos ugrás oly
rázkódtatást szokott előidézni, mely a szándékolt mű sikerét hiusítja meg, a nép a meglevőhez mindig bizonyos
kegyelettel ragaszkodván, a kiméletlen javításban is hite
szentélyének feldulását siratja.
Mind ezen körülmények nem igazolják-é keblem
szorulását, lelkem tusakodását, a mellyel uj állásomnak elébe
nézek ? Ily körülmények közt, ily mozgalmas időkben
vezérnek lenni nehéz feladat! , . .
Az elmondottak alapján eljárásom irányáról röviden
szólhatok. Elém irva látom azt az irás két helyén; az
egyik Jézusom szava s im igy hangzik : „minden írástudó,
ki a menyeknek országában megtaníttatott, hasonlatos valamely gazdához, ki az ő élésházából hoz elő ót és ujat."
a másik az apostol intése: „mindeneket megpróbáljatok,
a mi jó azt megtartsátok." — Névszerint a közigazgatásra vonatkozólag kijelentem, hogy egyházunk autonómiájához szivem mélyéből ragaszkodva, azt a kívülről vagy
belülről, fellülről vagy allulról, jobb vagy balfelől jövő
megtámadások, csorbítások s akadékoskodások ellen megvédeni eltökéllett szándékom. Vannak országos törvényeink, egyh. rendszabályaink, egyházhatósági végzéseink
s egyéb törvényes rendeletek, szokások, mind ezeket, míg
ezen a maga rendje módja szerint törvényesen meg nem
változtatnak, ugy magam megtartani, mint mások által
megtartatni igyekezem.
Jól esik látnom e rendkívüli s kedvezőtlen idő dacára összeseregelve az egyh. ügy oltára körül egyházunk
buzgó barátait, kipróbált, harcedzett bajnokait. Ebből meritendek bátorságot, kedvet, kitartást munkálkodásomhoz.
Kérem uraim! ajándékozzanak meg továbbra is bizalmukkal, támogatásokkal. Névszerint kérem lelkésztársaimat s a tanítókat, a gyülekezeti felügyelő s gondnok
urakat, és az esperesség minden tisztviselőit, híveit, szíveskedjenek tapasztalt buzgalmukkal, bölcseségökkel ugy
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itt közgyűléseinken, mint otthon egyházközségeink tűzhelyeinél törvényes törekvéseimben, intézkedéseimben
támogatni s velem együtt odahatni, hogy közöttünk mindenek ékesen s jó renddel folyjanak ! Különös bizalommal fordulok hozzád, szeretve tisztelt felügyelője ez egyházmegyénknek ! Ki azt mondád előbb : bizonyos tekintetben ikertestvérek vagyunk . . . fogadd jobbomat s azon
kérelmemet, tarts meg jó hajlamaidban, részesíts egyházkormányzásunk közös vezetésénél nagybecsű segédkezésedben.
Ily bizalommal, ily kéréssel elfoglalom az esperesi
széket,

BELFÖLD.
A pesti ref. egyházmegye közgyűlése.
1877. ápril 24.

Főesperes úr ünnepélyesen megnyitván a gyűlést,
mindenek előtt fölolvasta esperesi jelentését. A közerkölcsiséget és vallásosságot illetőleg örömmel constatálja,
hogy az sehol nem hanyatlott, sőt némileg emelkedett;
másrészről a vallásos buzgóság és a művelődés iránti érdeklődés eredménydús tettekben nyilvánult ez évben is,
s itt első sorban a felséges uralkodópár kegyes adományait emiitjük meg. 0 felsége a király ugyanis a mogyoródi leány-egyház imaházának építésére 100 frtot, a
felséges királyné pedig a gödöllői szegény iskolás gyermekek segélyezésére 150 frtot kegyelmesen adományozott.
Néhai Szalay István úr a pesti ref. gymnasiumnak ösztöndíj alapra 10,000 frtot hagyományozott. Ns. Bozó Pál
tanácsbiró úr a héviz-györki egyháznak 500 frtot adott,
néhai Borzsák András szüleinek születéshelyén Fóthon
50 frtot adott az egyháznak oly célból, hogy annak kamatjából évenként 2 szent biblia vétetvén, az két szorgalmas iskolás gyermeknek adassék. Ocsán néhai gróf
Teleki Domokos örökösei, úgyszintén Madas Károly nagybirtokosok a paplakra 200 frtot adományoztak. Ugyanitt
a róm. kath. vallású Izefa József 800 frt értékű szőlőt
hagyott az egyháznak. Veresegyházán ifj. gróf Rádai G.
gyűjtése folytán 130 frttal segittetett az egyház ; ugyanitt
Fóti János 100 frtot hagyományozott az egyháznak. KisSzent-Miklóson id. Jakab István 150 frt értékű márvány
urasztalt készíttetett. Monoron Bicskei Faragó István 55
frt 50 kr. Bárányi Kovács István és veje Huszár István
43 frt 26 kr. és Vitéz István 40 frtot adtak az egyháznak.
Gödöllőn Szontágh Gusztáv 40 frtot; Tóth Sámuelné 25
frtot adtak. Ugyanitt néhai Farkas Károly né, Lauko F.
és özv. Balogh Jánosnő 20—20 frtot hagyományoztak az
egyháznak. Uj-Pesten több hölgy gyűjtése folytán egy
urvacsorai ezüst tálca vétetett 65 frtért; ugyanitt Szentes
J. úr egy ezüst hímzésű keresztelési teritéket és Vida
Istvánné egy urasztali teritéket adtak. Mogyoródon az

imaház felépítésére Haraszti Jánosné 100 forintot adott.
Pomázon a paplak leégett, de az ottani közbirtokos urak
kegyességéből a megkárosodott lelkész nagy részben kárpótoltatott. Míg egyrészről tehát az egyesek áldozatkészsége a legszebb fényben tűnik elő és a legforróbb köszönettel fogadtatott: másfelől fájdalommal vette tudomásul
a közgyűlés, hogy a legtöbb egyházban a párbérhátralék
ijesztő mérvben növekedik s minthogy ennek oka épen
nem a szegénységben, hanem csupán a hanyagságban és
nem akarásban találtatik: a közgyűlés elhatározta, hogyha
morális eszközök nem elegendők a hátralék behajtására,
a világi hatóság fog annak behajtására felkéretni.
A papválasztási törv.-javaslat a superintendentiától
véleményadás végett a közgyűlés elé terjesztetvén, azt két
pont módosításával a közgyűlés elfogadta. A tanügyi bizottság jelentése örvendetes jelenségről tesz tanúbizonyságot, a mennyiben ha van is néhány iskola, mely a kor
kívánalmainak teljesen meg nem felel : de legtöbb helyen
a tanitó urak fáradozása folytán a népnevelés ügye a
legszebb reményekre jogosít fel. A közgyűlés egy bízottságot nevezett ki véleményadás végett, hogy miként lehetne a magukat kitüntető tanítók jutalmazását eszközölni.
Ezen bizottság tagjai : Váradi K., Ballagi Mór, Vámosi
Mihály és Farkas József urak.
Madas Károly úr lemondván a tanügyi bizottság
elnökségéről, helyébe J o r d á n J. úr választatott meg.
Együd I-tván alesperes úr gyengélkedő állapota miatt minden e.-megyei hivataláról lemondott :a közgyűlés sajnálatát
fejezte ki e fölött s egyszersmind hivatalos működésében
tanusitott buzgalmáért jegyzőkönyvileg köszönetet szavazott, s minthogy Sípos P. főesperes úr az alesperesi teendők elvégzését is szives volt magára vállalni: az alesperesi hivatal ez időszerint megszűnt.
A számvevőszék előterjesztései következtek, melyeket a közgyűlés helybenhagyott. A számvevőszék régi
formáját megváltoztatták és egy számvevőt választottak
Szilágyi Benő úr személyében.
Végre az egyes egyházak és egyének folyamodványai tárgyaltattak, mely után a gyűlés véget ért.
K. B.

Az alsó-borsodi egyházmegyei közgyűlés
folyó évi ápril 17-dikén A t á n y b a n tartatott meg.
Nagytiszteletű P r á g a i
Lajos
esperes úr által
elmondott buzgó ima után méltóságos S z a t h m á r y
K i r á l y P á l elnök és segédgondnok úr a gyűlést megnyitván, 40 évig viselt segédgondnoki hivataláról, hanyatlott korát adván okúi — lemondott s a papi- és tanítói
özvegy-árva pénztár javára 500 frtot adományozott,
melytől mig teljesen lefizetné hatszázalékos kamatot
fizet.
Az egyházmegye lemondását fájdalommal elfogadván, O méltósága elnöki székét elhagyta, s annak elfoglalására Mocsáry Lajos úr — mint a jelenvolt leg-

idősb világi tanácsbiró — kéretett föl, mely kérelemnek
ő készséggel engedve, inditványozá, hogy a leköszönt
elnök érdemei s mai köszönettel fogadott adománya
jegyzőkönyvbe igtattassanak s az utókor számára megörökíttessenek. A gyűlés ezen indítványt a legnagyobb
örömmel fogadta, s az érdemes férfiú ügybuzgó fáradsága
s áldozatkészsége iránti háláját ily módon leróvni kedves
kötelességének ismerte.
Ezután Prágay Lajos esperes úr jelenti, hogy az
őszi gyűlés óta boldogemlékezetű Ando Lajos volt tiszakeszi lelkész helyére Makláry Károly papi lelkész, az ő
helyére Asztalos Ferenc bábái lelkész, az ő helyére pedig
Somodi János m.-csáthi h.-lelkész, s a miskolci orgonista
állomásra Ruttkay Menyhért választattak, továbbá, hogy
a zsérci tanitói állomásra ideiglenesen Sipos Zsigmondot
alkalmazta, s végre, hogy az ábrányi községi iskola ismét felekezeti iskolává változtattatott. — Mely jelentése
tudomásúl vétetvén, fentnevezett választottak, valamint
Balog István oszlári tanitó hivatalaikba megrősittettek.
Az egyházmegyei világi tanácsbirói s első aljegyzői
hivatal betöltése végett az egyes egyházak zárt szavazatai
felbontatván, az ülnöki állomásra B á r c a i M i k l ó s
úr, az aljegyzői állomásra pedig Y a t t a y I s t v á n a zsolcai leik. nyertek általános többséget, s az utóbbi a szokásos eskü letétele után, helyét a gyűlésben azonnal el
is foglalta.
Erre több kisebb érdekű ügy elintézése után Bató
István miskolci egyháztag ügye kerülvén szőnyegre, felolvastatott főt. Kun Bertalan superintendens úr átirata, melyben értesíti az egyházmegyét, hogy Bató István O császári és ap. királyi Felségéhez feltex-j esztett folyamodványa
a vallás s közoktatási minisztérium utján hozzá küldetett,
s hogy a miniszteri átirat nem csak meghagyja az ügy
elintézését, hanem az eljárás módját is kimutatja. Az
egyházmegye fájdalommal tapasztalta a felolvasott leiratból, hogy a magas kormány ez esetben olyan térre lépett?
melynek megtétele a királyi főfelügyelői jog zavaros fogalma- és értelmezéséből eredt. Belügyeinkbe ily módon való
beavatkozás autonomicus jogainkba ütközik. Miért is az
egyházmegye sérelmesnek tartva a kormány ezen eljárását, Mocsáry Lajos indítványára az ügyet ily alapokon
nem tárgyalja, hanem a superintendentiára azon kérelemmel terjeszti fel, hogy az egyházmegye ebbeli nyilatkozatát a kormány nyal közölje, s maga részéről is erélyesen szólaljon fel.
Ezzel kapcsolatban a miskolci egyháztanácsnak ugyau
csak Bató ügyébeni felterjesztése, Bató fellebbezése s az
összes iratok felolvastattak. A gyűlés minden egyes tagja
úgy a birlapok útján, mint a felolvasott ügyiratokból teljesen megismervén az ügy lényegét és állását, mindenekelőtt egyhangúlag kimondatott azon elv, hogy az egyháztanácsnak századokon át gyakorlott jogai közé tartozik
az arra érdemes egyént nem csak az egyháztanácsból,
hanem a gyülekezetből is kirekeszteni, annyival inkább
megróvni; de arra nézve, vájjon ezen jogát igazságosan
gyakorolta-e az egyháztanács akkor, midőn Bató Istvánt az

e.-tanácsból kirekesztette — eltértek a vélemények, s hoszszas vita után a többség véleménye oda irányult, hogy bár
beismeri, miként Bató István — ez elkényeztetett gyermeke az egyháznak nagyon kirúgott, vele megférni s
higgadtan tanácskozni teljes lehetetlen, mégis miután canonikus bűnt nem követett el, hibáját nem tartia olyannak,
mely az egyháztanácsból kirekesztését vonhatná maga
után: miért is az egyháztanács megrovó határozata fentartásával, az egyház tanácsból kirekesztő 242. sz. határozata feloldatik s érvényen kívül helyeztetik.

KÜLFÖLDI E G Y H Á Z ÉS ISKOLA.
Mutatvány a socialistikus sajtóból.
Számos alkalommal elmondottuk már e lapok hasábjain, hogy nagyon korlátolt felfogás felől tesz tanúságot az, a ki mai napság a keresztyénséget fenyegető
veszélyek forrását a józan liberalismusban keresi, és dolgát egészen jól végzettnek véli, ha a modern irány ellen
epéjét és tintáját kiöntötte. Ma már, vagy legalább a
közel jövőben nem az képezi a vita tárgyat, hogy a sz.
írásnak betűjét vagy annak szellemét tekintsük-é vallásos
életünk szabályzójakint, hogy a test szerint feltámadott
Krisztust ismerjük-é hitünk fejedelmeként, avagy Krisztus
szellemét igyekezzünk magunkban feleleveníteni. Hanem
a kérdés az, hogy Krisztus uralkodjék-é tovább is a civilizált emberiség felett, avagy Béliái ?
Mondottuk és mondjuk, hogy Béliái uralmának legfőbb előmozdítója a katholicismus a maga infallibilitásával, hierarchiájával és jézsuitáival, utána pedig mindjárt
következnek a külöinbféle nevezetű protestáns orthodoxok,
a régi és uj szellem között ingadozó ezen két kulacsosok;
míg ellenben, hogy a keresztyénség ügyének azok tesznek legjobb szolgálatot, a kik feláldozzák abból
mit ahhoz a régi idők tudatlansága, korlátolt felfogása
tapasztott, engedik az uj idők szelleme által elfuvatni a
polyvát s pozdorját, hogy megmentsék a lényeget, az
örök igazságok magvait.
Illustrálására ezen sokszor ismételt állításainknak,
másrészt bepillantást nyújtandó az uj idők méhében forrongó elemek közé, ide igtatjuk a „Prot. K. Z."-nak
egy a német socialistikus sajtót ismertető cikkét.
A közelebbi képviselő-választások a német birodalomi
gyűlésbe — írja az idézett lap — keserű tanúságot tettek a birodalom minden hű polgára előtt a socialiszmusnak hazánkbani hatalmas terjedése felől. Ép oly leverten
éreztük magunkat most is, mint az 1874-iki választások
után. Akkor az a mese eresztetett világgá, hogy a sociáldemokratia hanyatlóban van, s ezen mese hitelre talált,
az emberek közömbösek lettek. Most kétség kívül jóval
nagyobb volt a nem socialista választók száma, mint három évvel előbb, de még nem elég nagy most sem. Ezen

baj oka a többek közt abban keresendő, hogy a socialistikus veszélyek jelentőségéről még most sincs valódi
képzetök az embereknek. Oly örömest ringatják az emberek magukat azon csalfa hitben, hogy hiszen szükség esetén a német hadsereg, mely a francia császárságot teljesen
leverte, a socialisták ezredeivel könnyű szerrel elbánik.
Mintha bizony nem épen attól kellene ovakodnunk, hogy
ezen végső eszközhöz ne kelljen folyamodnunk, és mintha
bizony azon eshetőség bekövetkeztével feltétlenül lehetne
bíznunk azon hadseregben, melynek legnagyobb része
azon elemekből áll, melyekből a social demokraták az ő
ezreideket toborzanák. Miért is tényleg ugy áll a dolog,
hogy nem maguk a sociáldemokraták, hanem az önnön
soraink közé tartozó tétlenek és könyelműek, azok a mi
legközelebbi és legártalmasabb ellenségeink.
Az annyira dicsőitett industrialismus, és a nagy
tőkékkel való gazdálkodási rendszer következtében a német polgárság félig meddig már csak mythossá lett.
Mióta minden műhely gyárrá, minden foltozó üzletemberré lett, azolta a kézműipar elvesztette maga alól a
talajt, és a polgárság, egy jelentékeny részével együtt
a parasztságnak belesodortatott az üzleti szédelgés árjába.
És ezen ár rohan és rombol tovább, mert hiszen minden esztelenségnek, őrjöngésnek s kórnak meg kell
a maga pályáját futni. Meg fogja futni a soeialdcmokrátia is. — Felettébb veszélyesnek és káros
hatásúnak tartjuk azonban mi ezen socialistikus mozgalmat főként azon elkeseredett és fanatikus gyűlölet
miatt, melylyel ez minden vallás s különösen a keresztyénség iránt viseltetik, s mely gyűlölet által hevítetve,
a nép körében minden erkölcsi eszmét és eszményképet aláaknázni s lerombolni törekszik. Mi ezt itt
(Slezwig-Holstein szélén) mind közelről látjuk, látjuk
hogy mily erőfeszítéssel törekszenek az egyházi ügyek
vezetését is kezökre keríteni; érezzük hogy minden oldalról fegyelem- és korlát nélküli sajtótól vagyunk körülvéve, s érezzük méltó borzalommal ennek ádáz hatását.
Im közlünk ezen sajtó aljas termékeiből egy két
mutatványt, talán ez által is sikerülend a socialismusban
lappangó veszélyek iránt a nagy közönséget figyelmessé
tenni, sikerülend a lágymelegeket s közömböseket vallási
gondnélküliségükből felébreszteni, és a vallás, a keresztyénség ezen ellenségei ellenében erélyes tevékenységre
ébreszteni.
Az összes socialisticus lapok közt első helyen áll a
féktelenséget s az undoritó cynismust tekintve L i e bk n e e h t „Volksstaat"-ja. Ezen lap 1873-ik évi egyik
számában igy i r : „A vallás ős időktől fogva minden népnél a leghathatósabb eszköz volt a népeknek orruknál
fogva való vezetésére és kizsákmányolására. Az azután
egyre megy, hogy a papság önnön kezéhez ragadta-é az
állam feletti hatalmat, vagy csak szolgálatában állt az
az államkormánynak, egyaránt a hátramaradás és a barbárság érdekében munkálódott. 8 — Tudva levő dolog,
hogy a sociáldemokraták szeretik magukat egyszer más-

szor úgy tüntetni fel, mint a kik a vallási haladás terén
legelöl járnak, mint a kik Krisztusnak kizárólag valódi
tanítványai és követői. Liebknecht „Volksstaat"-ja az
efféle illusiokat teljesen szétfoszlatja, a midőn egy kath.
segédlelkészszel folytatott harcában ily vallomást tesz:
Ön érteni fogja, h o g y é n n e m c s a k a k a t h o l ic i s m u s s a l v a g y o k e l l e n t é t b e n , de általáb a n e l l e n e v a g y o k m i n d e n v a l l á s n a k ; mert
az én tudományos meggyőződésem szerint, a vallás csak
ott lehet érvényben, hol az emberi nem kifejlődése felől
teljes tudatlanság uralkodik, hol nem ismeretesek a történelem s a természettudományok kutatásaival, mely utóbbi
tudományok a világ teremtetésének és az emberiség kifejlődésének azon történetét, melyet a bibliai tanít, teljesen felforgatják. Hogy tudományos szempontból is kimutassam a
vallások tarthatlanságát, ez nagyon messze vezetne. Olvasson
ön olyasféle munkákat, mint a minők Hackelnek, Büchnernek, Radenhausennek, Kolbnak művelődés- történelmi
munkáik, és ha ezek sem teszik meg önnél azt a szolgálatot, melyet a Pythagorástól Schoppenhauerig létrejött
bölcsészeti rendszerek állítólagos tanulmányozása nem volt
képes megtenni, a k k o r k é t e l k e d e m a z ön g o n dolkozás! képessége felett, s kényszerítve
v a g y o k ö n t a b o l o n d o k és az ő r j ö n g ö k k ö z é
sorozni."
A természeti vallások fő fogalmait, melyekkel a
francia forradalom korában szellemi mezítelenségüket szokták az emberek takargatni, minők: Isten, erény, halhatatlanság, rég elvetették a mai socialisták. Mire való is
lenne nekik Isten? „Csak a rajongó utópia táplálhat
olyasféle reményt — írja ugyancsak a Volksstaat, hogy
a socialistikus forradalom megnyugtató sikerrel végződhetnék mind addig, a mig elmulasztjuk a népnek általános és alapos felvilágosítása által az Isten létezése iránti
b a b o n á s h i t é t ki irtani.
[Vége következik.]

A vasárnap megszentelése érdekében a berlini főegyháztanács egy körrendeletet bocsátott ki, melyben a
közelebb összeülendő kerületi zsinatokat felhívja, hogy
tűzzék ki ezen ügyet tanácskozásaik tárgyául. Kívánja
különösen hogy ezen kérdések megbeszéltessenek :
1. Micsoda visszás helyzetek mutatkoznak a vasárnap megszentségtelenitésének szempontjából az illető kerületi zsinat területén; és miféle következményei tapasztaltatnak a vasárnap megtörésének?
2. Mik a főbb okai a vasárnap megszegésének ?
3 Miféle módokat ajánl a zsinat ezen baj orvoslására és mily eszközök által vél oda hathatni, hogy ss
munkától való vasárnapi pihenés és a vasárnap megszentelése 'ismét általánosan szokásba jöjjön ?
Angliában nagy mozgalmat ébresztett az újonnan
előterjesztett temetkezési törvény. E szerint a temetők
továbbra is az államegyház birtokában lennének maradandók, a dissenterek jogai pedig a temetkezéseket illetőleg felettébb megszoiitvák. Az 50 lapra terjedő s 88 §-t

tartalmazó törvényjavaslat helyett, azt hiszszük elég volna
ennyit kimondani: a temetők, melyek most az államegyház birtokában vannak, minden vallásfelekezet számára
megnyittatnak.
Az ultramontanismusnak az állami élet felforgatására törő jelleme Angliában is kezd mutatkozni. Ripon
marquis a katholikus lapokban felhívja hitrokonait, hogy
lépjenek ki a jelenleg létező politikai pártokból. „Én is
pártember voltam — úgymond — de most feladom ezen
állásomat." Vagyis a katholikus embernek nem az a kötelessége, hogy az általa helyesnek ismert politikai elvet
igyekezzék az állam kormányzatában érvényre emelni,
hanem igyekezzék csupán az ultramontanismusra nézve
kedvező törvényeket kicsikarni.
Fisch párisi lelkész az „Evangélikus társaság" nevében felhívja a francia protestánsokat, hogy az evangeliom terjesztése érdekében kettőztessék, sőt ha lehet tizszerezzék meg adományaikat. A társaság most — írja —
oly helyzetben van, a minőben Péter apostol és társai
valának, midőn a hálójuk szakadozott, és azt a halak
sokasága miatt már nem húzhatták. Nem csak egyesek,
de egész csapatok óhajtanák — kivált déli Franciaországban az evaogeliomot hallani, sőt óhajtanának a prot,
egyházba áttérni. Miért is nagy szükségünk volna mindenfelé külömbféle munkásokra. A hollandiai lapok szinte
ilyes-féle mozgalomról tudósitanak Belgiumból, különösen
a blamlánderniek kőiéből.

I R O D A L O M .
Földrajz népiskolák számára. I-rész 20 kr., II-rész
40 kr., Ili-rész 25 kr. Vezérkönyv a földrajz tanításában tanítók számára. Ára 40 kr. Irta B a l l a g i
K á r o l y . Ballagi Károly, sopron-mosonmegyei tanfelügyelőnek e munkája már régebben, február közepén
hagyta el a sajtót, hogy azonban eddigelé miért tartózkodtunk mindenféle vélemény-nyilvánítástól, azt olvasóink
igen könnyen eltalálhatják. Mi most is csak annyit jegyzünk meg, hogy a munka igen csinos, mondhatni díszes
kiállítású, s az illető körökben kedvező fogadtatásra talált a részletesebb bírálatot pedig elhagyjuk, s ahelyett
tanügyi sajtónk Ítéletét közöljük kivonatosan. Jelesen
az „Erdélyi Prot. közlöny" (1877. 9-dik sz.) így í r : „Oly
szerző műve ez, ki magának az oktatásügyi irodalom terén
kiváló érdemeket szerzett, s e művével is, mely a hozzákötött igényeknek teljesen megfelel, elösmerésre méltólag
gazdagította népiskolai irodalmunkat. A tanítók számára
igen célszerű vezérkönyv is van hozzácsatolva."
„Evangyéliumi Prot. Lap" (1877, 16 ik sz.) „Jelezzük e könyvnek megjelenését, meit népiskolai irodalmunk oly művelőjének tollából került ki, kinek művei
általános elterjedést nyertek, mert egyszerű, szabatos és
érthető irály, helyes tananyagválasztás és fokozatos be-

osztás tekintetében a népiskola igényeihez
nyeihez vannak alkalmazva."

és

körülmé-

„Iskolai Tanügy" (1877, 8-ik sz.) „Nagy örömünkre
szolgál a szóban levő „vezérkönyv-"ről oda nyilatkozhatnunk, hogy ez a nevelés- tanitástan elveinek megfelel
s hogy a tanítónak valódi utmutatóul szolgál a földrajz tanításában." „Különösen dicsérendő az, hogy a vezérkönyvbe
olyan dolgokat is vett föl, melyeket a gyermekeknek
ugyan nem, de a tanítónak tudni kell, s melyeket csakis
nagyobb és drágább munkákból tanulhatna meg, mi sok
idő- és sok pénzbe kerül. — Ha ezekhez még elmondjuk, hogy a könyv nyelvezete tiszta, folyékony és könynyen érthető, úgy átalánosságban megismertettük volna."
A földrajzról ugyan ily értelemben nyilatkozik.
„Néptanítók Lapja" (1877, 5-ik sz.) „E könyvről
mi úgy ítélünk, hogy mindazon átalános alapelveket magában foglalja, amelyeknek alkalmazásától függ a földrajz helyes tanításának sikere, nemcsak , hanem az
egyes tanfolyamok tananyagának miként leendő tanítására is oly és annyi utasítással látja el a tanítót, hogy
a ki még ebből sem tanulja meg, hogy a földrajzot miként kell tanítani jól és helyesen, az azután sohasem is
fogja megtanulni. Emeli e jeles könyv értékét az, hogy
t. i. a tanítóra nézve legszükségesebb földrajzi ismereteket és adatokat is tartalmazza a politikai, fizikai és mathematikai földrajz köréből." „Azt tán fölösleges is említeni, hogy Ballagi Károly úr e könyve is, mint a
többi, a mi tőle megjelent, tiszta, világos, s mindenki
által könnyen megérthető nyelven van irva. A könyvet
mi hézagpótlónak, liaszuosnak, jeles műnek, a tanítókra
nézve becses és szükséges könyvnek tartjuk, s megszerzését legjobb meggyőződésünk szerint ajánlhatjuk."
„Der ungarische Izraelit" (1877, 9-ik sz.) „Csak
egy futólagos pillantást kell vetnünk a népiskolák számára
készült ezen földrajzi tankönyvekbe, hogy fölismerjük,
miszerint itt egy szakértőnek jól átgondolt munkájával,
nem pedig holmi gyári fércelménynyel van dolgunk."
„Azonban bármily jók e tankönyvek már magukban, még
inkább nyernek értékükben —• ha ez egyátalában lehetséges,- a „Vezérkönyv" által, mert ez oly sok jót, szépet,
igazat és hasznosat tartalmaz, hogy megérdemelné, hogy
más nyelvre is leforditassék.* „Midőn tehát a könyveket
a jó ügy érdekében a legmelegebben ajánljuk, csak
annyit teszünk még hozzá, hogy kiállítása is tökéletesen
kielégítő, mint átalában minden, mi a Franklin-társulat
nyomdájából kerül ki. Hasonló értelemben szóltak a „Pester Lloyd," az „Ungarischer Schulbote" és a „Sopron,"
s ezek után mi sem tehetünk mást, minthogy a könyvet
olvasóink szives figyelmébe ajánljuk.
A keresztyénség szelleme. Irta M. le vícomte de
Chateaubriand. Franciából fordította G u b i c a I s t v á n
Harmadik s negyedik kötet. Bpest 1877. A Hunyady
Mátyás intézet nyomása. Chateaubriand a 19-ik század
vallásos szellemeinek, s szellemdús francia íróinak egyik
legkitünőbbíke, következőleg ha bár munkája határo-

zottan katholikus irányú, de azért az e munkából visztükröződő mély vallásosság, s az újabb idők materialismusa
ellen irányzott támadás kellemes és hasznos olvasmánynyá
teszik a protest. ember előtt is. A forditás elég jó és
könnyed.

KÜLÖNFÉLÉK.
* A tiszántúli reform, egyházkerület közelebbi
gyűlésén elhatároztatott, miszerint kerestessenek meg a
testvéregyházkerületek egy határozatképes conventnek
Debrecenben tartására, mely convent feladata a zsinati
előmunkálatok megtétele lenne.
* Nyitramegye közgyűlése ez előtt néhány héttel
azon határozatot hozta, miszerint keressék meg az országgyűlést annak elrendelésére, hogy a magyarnyelv az egész
ország minden iskolájában mint kötelezett tantárgy tanítassék, s hogy ennek ismerete nélkül senki tanítóul ne
alkalraaztathassék. Ezen határozatát egyszersmind közölte
a többi hazai megyei és szab. kir. városi hatóságokkal
is, melyek közül már eddigelé számosan magukévá tették
a nyitrai határozatot.
* G y á s z h í r . Ádám György az apostagi reform,
egyháznak (Pestmegyében) hosszú időn keresztül buzgó
s erélyes, az utóbbi években azomban nyugalomba lépett
lelkésze f. hó 19 én meghalt. Temetése nagy számú közönség jelenlétében folyó hó 22-én ment végbe. Végrendeletében — mint értesültünk — a nagy-kőrösi reform,
lyceumnak 2000, a szabadszállási ref. iskolának 1000,
a bpesti prot. árvaháznak 100 frtot hagyományozott. —
Áldás és béke lengjen porai felett !
* Megkezdődött a vallásháború. A mitől rég féltünk, a héten bekövetkezett; Oroszország f. hó 24-ikén
megizenvén a háborút a török portának, és 25-ikén már
meg is szólaltatván az ágyukat. Tehát lesz alkalmunk
ismét az embert láthatni állati vadságában, a midőn gyilkolja ismét embetársait ezrivel, s midőn lépteit vér és
üszök jelzendi mindenfelé. Es miért ? A szeretet vallásá
nak érdekéből! Nem nézheté a hadizenő már tovább
keleti keresztyén társainak nyomorult helyzetét. Mint keresztyéneknek talán örvendenünk kellene, hogy ha már vér folyik,
legalább keresztyén társainak a pogány uralom alóli felszabadítása érdekéből folyik, a mint hogy a tőlünk nyugotra
fekvő ker. társaink örvendenek is leguagyobb részint;
de mi, kik közelebbről ismerjük egyrészt a török népnek
több nemes jellemvonását, s becsületességét, másrészt a
közöttük élő úgynevezett keresztyén népeknek nagy szellemi setétségét, vallási bigottságát, azon gondolkodunk, hogy ezen népeknek nem volna e szükséges előbb
az Izlami'a áttéritetni, hogy ennek humánus nemesitő hatása alatt oda emeltetnének, hogy azután hiveivé lehetnének a valódi keresztyén egyháznak ; mi mondom, tudván még azt is hogy a keresztyénség védelmezése csupán

álarc, teljesen magunkévá teszszük Simor esztergomi bibornok érsek úrnak azon nem rég nyilvánított kegyes
óhajtását: „Bár csak jól elvernék a muszkákat!"
* Biharmegyében ma két hete a megyeház díszes
termében érdekes értekezlet tartatott a népnevelés előmozdítása érdekében. Az értekezletet a bihar-megyei főtanfelügyelő hívta össze és nyitotta meg, lerajzolván
a népnevelés ügyének kivált szomorú állapotát Biharmegyében, majd előterjesztvén egy alapszabály-tervezetet
mely szerint egy „b i h a r m e g y e i
népnevelési,
e g y l e t " lenne alakitandó. Az értekezlet a javaslatot
némi módosítással elfogadta, s az említett népnevelési
egyletet megalkotta, melynek feladata lesz s népnevelés
fejlődésére hatni, iskolákat, tanulókat segélyezni; hatásköre kiterjed Biharmegye és Nagyvárad város területére,
tagja lehet minden polgár, ki évenkénti két forint
befizetésére 6 évre kötelezi magát. Ezen rendes tagokon kívül lesznek az egyletnek alapító és tiszteletbeli
tagjai.
* Oly tiszteséges magyar családok, melyek hajlandók idevaló 12 — 13 éves német leánykákat házukhoz
fogadni, méltóztassanak ez iránt hozzám fordulni. E leánykák polgári házakból származván fizetés nélkül is a
német nyelv gyakorlásában, női munkákban és házkörüli
teendőkben segédkezet nyújtanának. Szepes-Béla, 1877,
ápril hó 20-án WEBER SAMU, ev. lelkész.
* Számadás a nagyszaláncai ref. egyház újjáalakítani célzott iskolájára begyült közsegélyezésekről. Még
az 1872-dik év végével küldöttük szét fent jelzett célra
segélyt-gyűjtő iveinket. Van szerencsénk immáron e
helyen az azóta begyült egyes adakozásokat közölni:
1. Dr. Lechnitzky József úr gyűjtő ivén, Szepes Olasziban,
adakoztak : Dr. Lechnitzky J. 2 frt 50 krt, Szopko N.
50 krt, Terray Pál 40 krt, Mudrony János 1 frtot, Alt
József 50 krt, Lechnitzky Béla 10 k r t ; összesen 5 frtot.
2. Fialka Beretky Emilia úrhölgy Beretkén 5 frtot. 3.
Édes Albert nyug. lépett esperes úr Tisza-Tarjában 4 frtot.
4. Brósz Jonáthán e. felügyelő úr gyűjtő ivén, Kassán :
Brósz Jonáthán 2 frt, Záhr és Szakmáry 1 frt, Jermy
és Maurer 1 frt, Stark János 1 frt, Szerencsi E. 1 frt,
Koch Jáuos 1 frt, Poltz Nándor 1 frt, Bielek Aladár 1
frt, Kissák Lajos 50 kr, Fleischer és S. 1 frt, Gering
Károly 1 frt, Quirsfeld 1 frt, Koch L. és Co. 1 frt,
Megay Gusztáv 1 frt, Haymann F. 1 frt, Glósz N.
1 frt, Flachart N. 1. frt, Dendeli 1 frt, Elischer Károly
1 frt, Benczúr Vilmos 1 frt, S. Ens 1 frt, Kranc 50 kr,
Markó Lajos 1 frt, Legány Samu 50 kr, Jenei 1 frt,
Kieselbach Károly 50 kr. Lehrner 30 kr. Kollmann V.
1 frt, Alexi 50 kr, Beiszel Károly 1 frt, id. Legány Frigyes 50 kr, Benczúr Géza 50 kr, Fried 40 kr, Moll
József Károly 1 frt, N. N. 50 kr, M. J . 50 kr, Markó
Lajos másod ízben 5 frt. Összesen 36 frt 20 krt. 5.
Szatthmáry László úr gyűjtő ivén, Szárazbeőn : Bárczai
Gyula (T.-Roff) 10 frt, Török Sándor (T.-Nána) 1 frt,
Szatthmári László 10 frt, Szerelem Alfréd (Tenk) 2 frt,

ifj. Puky Miklós 5 frt, Kubinyi Rudolf 2 frt, Holló Mihál lelkész 1 frt, Szirmai Szilárd 3 frt, Potocky Imre 5 frt,
Nagy Rozália 1 frt, Összesen 40 frtot. 6. Vékey László
fó'gondnok úr gyüj'ő ivén, Oirokoeson : Vékey László
1 frt, Simon Benedek 10 kr, Mártlia Ferenc 20 kr, Simon György 10 kr, Otrokocsi ref. egyház 5 frt 20 kr, Ozv.
Szöresei Gusztávné 30 kr. Bodon Károly 6 kr, Tomcsányi 40 kr, Egy valaki 40 kr. Összesen 7 frt 76 kr. 7.
Kudlovich Imre m. kir. járásbiró úr gyűjtő ivén, M.Kövesden : Úrz János 1 frt, Nyasz P. 50 kr, Kudlovich
Imre 1 frt, Koezián Alajos 50 kr, Stern Ábrahám 10
kr, Rosenberg Eduárd 10 kr, Fridman Dávid 20 kr,
Freivilig S. 10 kr, Goldberger Leopold 10 kr, Grünbaum Ábrahám 10 kr, Groszman Farkas 10 kr, Uns
20 kr, Skultéti 10 kr, N. 10 kr, Fried lg. 20 kr. Özv.
Súgár Rebeka 1 frt, Sebe Alajosné 1 frt, Szidély Ödön
1 frt, Schmitt József 1 frt 20 kr, Poka Mihály 20 kr,
Haranyi Gyula 50 kr, Lusty Gábor 30 kr, Brackmann
Zsigmond 20 kr, Bajzat K. 50 kr, Klein Lajos és József
50 kr, Tarbay Ede 50 kr, Lusztig Lövy 20 kr, Járó
György 1 frt, Varga Pál 20 kr, Zeley János 10 kr,
Schwarz A. 10 kr, Sali és Weinberger 20 kr, Súgár
Vilmos 20 kr. Összesen 13 frt 30 kr. 8. Ifj. B. Vay
Miklós úr Bécsben 10 frtot. 9. Szeremlei Samu úr H.m. vásárhelyen 50 krt, 10. Dr. Öváry Endre úr, P .
Szinyén 1 frt. 11. Magyar József ref. lelkész úr gyűjtő
ivén, Bezőn : Zatlukál Gyula 1 frt, Magyar József, lelkész 1 frt. Összesen 2 frtot. 12. Simcsó Kálmán úr,
Szomolnokon 1 frtot. 13. Karnis Ferenez közjegyző úr
gyűjtő ivén, P. Szinycn : Nály Nándor 10 kr, Jurcso
János 50 kr, Csabai András 10 kr, Vaszily György 10
kr, Fraenkel 1 frt, Glattstein Mór 30 kr, Engel Dávid
20 kr, Burger Jónás 20 kr, Slivka János 20 kr, Bodiczky 40 kr, Hudák Mihály 10 kr, Matej András és
Vodár György 20 kr, Bodnár András 20 kr, Bodnár
István 20 kr, Moskovits Adolf 20 kr, Friedman Jakab
20 kr. Sclnvarcz József 20 kr, Moskovits Vilmos 30 kr,
Petik Mihály 10 kr, Ferenez János 10 kr, Marcsek
János 10 kr, Hauriss V. 10 kr, Kampe József 10 kr,
Hamburg Mór 2 frt, Kundráth János 60 kr, Glück lg.
50 kr, Macz Lázár 10 kr, Brody Kálmán 40 kr, Szalóki
János 10 kr, Nemessányi Anna 1 frt, Degenstein 20 kr,
N. N. 1 frt, Markovics 'Simon 10 kr, Woboril József
40 kr, Karnis Ferenez 50 kr. Összesen 12 frt 10 kr. —
KOVÁCS SÁMUEL,

ref. lelkész.
(Vége következik.)

* Első kimutatás azon kegyadományokról, melyeket
az újvidéki ág. h. ev. egyház uj templom épitésére kapott : Az egyháztagok járulékai 2230 frt 50 kr. BácsSzerémi esp. gyámintézet 57 frt 36 kr. Fuchs Ignác és
fia 6 frt. Nagy-Szombati ág. h. egyház 7 frt. Tót Próna
3 frt 50 kr. Felső-Ozor 4 frt. Besztercebánya 10 frt.
Felső-Kemence 2 frt. Láaz 1 frt 50 kr. Osgyán 4 frt.
Glozsán 10 frt. Pozsonyi gyámolda 25 frt. Nagy-Bánya
7 frt. Eperjesi német egyház 12 frt. Eperjesi tót egyház

6 frt 40 kr. Cserencsény 2 frt 10 kr. Tót-Komlós 15 frt.
Sopron 25 frt. Kerta 3 frt Szepes-Béla 10 frt. Kassa 5
frt. Versec 2 frt 65 kr. Cegléd 15 frt 21 kr. Szemlak
2 (rt. Prandorf 2 frt. Selmec 12 frt. Arad 2 frt. Reichesdorf 9 frt. Weidenbach 3 frt. Pelsőc 5 frt Tiszolc 7 frt
30 kr. Lechnitz 5 frt. Farkasdi ref. egyház 2 frt. Gyoma
5 frt. Debrecen 10 frt. Szoboszló 2 frt. Érsemjén 2 frt
80 kr. Debeljacs 1 frt 30 kr. Király igazgató 2 frt. Lakadalmi ajándék 2 frt. Magyarhoni e. e. e. gyámintézet
400 frt. Dunántúli ker. gyámintézet 25 frt. Tiszakerületi
gyámintézet 10 frt. Scharfel papözvegy 10 frt. Pétri lelkész 2 frt. Államsegélyből 100 frt. Mártonfy Károly úr
gyűjteménye 22 frt. Lakadalmi ajándék 3 frt 2 kr. Lumnitzer esperes úr gyűjt. 1 6 frt 70 kr. Német G. A. egylet 47 frt. Lakadalmi ajándék 7 frt. Két egyháztag 6 frt.
Krajcáros gyűjtemény 20 frt. Összesen 3207 frt 34 kr.
BELEHORSZKY GÁBOR , templomépitő bizottsági elnök.
J A U S Z J . F R I G Y E S , alelnök.
A fentebbi kimutatás nézetünk és óhajtásunk szerint egyszersmind buzditó szózat is protestáns egyházunk,
sőt nemzetünk áldozni kész fiaihoz és leányaihoz. Újvidék
vallási és nemzetiségi szempontból egyik legfontosabbika
hazánk városainak, hol a protestáns és magyar elem
gyámolilásában nem szabad kifáradnunk. Miért is erre
hazánk, de kivált prot. egyházunk tehetősebb fiainak,
leányainak és egyházközségeinek figyelmét újból a legmelegebben felhívjuk.
S z e r k.

ADAKOZÁSOK.
& •

*

A budapesti prot. országos árvaházra.
Nagy tiszteletű tanár úr ! Mélyentisztelt jó uram !
Egyetértve kedves feleségemmel elhatároztuk, hogy a
budapesti protestáns árvaház javára 200 frtot adunk alapitványúl. E kétszáz o. é. frtot ide zárva tisztelettel küldjük is, arra kérve fel nt. tanár urat, hogy ezt átvenni,
és illetékes helyére beszolgáltatni kegyeskedjék.
Két boldogul elhunyt kedves rokonunk nevét 's
emlékét kívánjuk ez alapítvány által fentartani s megtisztelni. Azért azt kérjük :
1. Hogy e 200 osztrák forint ajándékunk „S z i ks z a i R e b e k a és V á r a d i M i n k a a l a p í t v á n y "
cim alatt kezeltessék.
2. Ennek évi kamata, évenként a budapesti protestáns árvaházban gondozott szegény árvák javára fordittassék.
Lepsényben, 1877. ápril 17.
HORVÁTH

MIHÁLY,

lepsényi ref. lelkész és felesége
SZIKSZAI

ZSÓFIA.

Pályázat tanári állomásra.
Az iglói ág. h. evang. főgymnasiumban rendes tanári állomásra, melylyel a német és latin nyelv
tanítása van összekötve, pályázat hirdettetik
A pályázótól az emiitett

szakokban

az

ismeretek

oly

mértéke

kivántatik,

hogy a körülmények

szerint egyaránt alkalmazható legyen, úgy az al-, mint a felgymnasiumi osztályokban.
Illetmények: évi fizetés 5 2 5 f r t , lakbér 1 5 0 f r t , az őt megillető tandíjosztalék és 4 0 köbméter
tüzelőfa a fuvarbérrel.
Pályázni kívánók a tanári képzettségüket, korukat és vallásukat kimutató okmányokkal felszerelt
folyamodványaikat folyó évi május hó végéig alulírotthoz beküldeni szíveskedjenek.
Megjegyzendő, hogy hivatalban lévők véglegesen, i;em hivatalban

lévők

egy

próbaévre

fognak

megválasztatni.
Kelt lglón, 1 8 7 7 . március

15-én.

Topscher
2—3.J

György,

egyház-felügyelő.

Pályázat Stelczer Dániel-féle ösztöndíjakra.
A győri

ágost. hitv. evang. gyülekezet a kezelése

alatt

lévő Stelczer

Dániel

alapítványból

40

forinttól 1 0 0 forintig terjedő ösztöndíjakra az 1876/7-dik iskolai évre pályázatot hirdet.
Folyamodhatnak: ágost. hitv. evang. árva, szegény, győri, jó magaviseletű és szorgalmas tanulók,
különösen a Stelczer vagy E á t h családhoz tartozók, bár hol tanuljanak.
A jelen iskolai év első feléről szóló tanodai, ugy a szegénységet, árvaságot vagy rokonságot tanúsító bizonyítványokkal felszerelt folyamodványok folyó évi május hó végéig alulírotthoz intézendők.
Győr, 1 8 7 7 . ápril 1 0 . *

Nagy
3—3

Pál,

a győri ágost. hitv. evang. iskolai bizottmány
elnöke.

'

IEP

a l 3 7 " á z a t .

A kassai ágost, hitv. egyházközség

rendes felső

tanodájánál

leánytanítói

állomásra

pályázat

hirdettetik.
Járandóságok: évi fizetés 5 9 9 frt, lakbér 1 3 0 frt, 2 5 köbmeter tűzi fa és tandíj. Helybeli prot.
növendékek 6 frt 3 0 krt, más felekezetűek és idegenek évi 2 0 frtot
A pályázóktól kivántatik, hogy általános szakképzettségüket,
gyar és német nyelv alapos és teljes ismeretét
évi május 23-dikáig

kimutató

okmányokkal

alólirotthoz beküldeni szíveskedjenek.

tanításban. Megjegyzendő, hogy hivatalban

lévők

véglegesen,

fizetnek.
eddigi hivataloskodásukat és a mafelszerelt

folyamodványaikat

Kívánatos j á r t a s s á g az orgonázásban és éneknem

hivatalban lévők egy próbaévre fognak

megválasztatni.
Kassa, 1 8 7 7 . ápril

18-án.

Brósz
2—3

folyó

Jónát,

egyházi felügyelő.
Felelős szerkesztő e's kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József.
Nyomatott: Deutscli M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

Huszadik évfolyam.

1 ® .

sas.

Budapest, 1877. május 6.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Előfizetési d.ij:

Szerkesztő- és
K I A D Ó - H I V A T A L :
Vili. ker. Mária-utca 10. sz. 1. em.

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

Hirdetések dija
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

T e l j e s számú példányokkal mindég szolgálhatunk.

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésök a
mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek. "iM

A zsinattartás kérdéséhez.
„Egy határozott lépés a zsinattartás
felé." Ez a címe egy 8 lapra terjedő külön lenyomatnak a „Magyar Prot. Egyli. és Isk. Figyelmező"
1877. májusi füzetéből, melyet Révész Imre irt és
hozzánk is beküldött.
Előadja e kis műben szerző, hogy a tiszántúli
reformált egyházkerület folyó évi ápril 19-dik és
több következő napjain tartott közgyűlésén végzésileg
kimondotta, hogy óhajtja és akarja egy alkotmányozó
nemzeti zsinatnak minél előbbi összeillését. Minthogy
pedig egy alkotmányozó nemzeti zsinat célszerű, s
óhajtott létrejövetelét még csak képzelni sem lehet
anélkül, hogy a zsinattartás helye, ideje, a zsinati
tagok száma s választásának módja s más eféle dolgok, j ó előre közegyetértéssel s kötelezőleg meg ne
határoztassanak, s minthogy ezen meghatározás az
egyes egyházkerületi különleges gyűlések által csak
sok idővesztegetéssel ós igen nehezen lenne elérhető :
tehát, a tiszántúli egyházkerület említett gyűlése a
maga részéről azt is elhatározta, hogy a zsinati előkészületek megtétele végett, egy oly egyetemes értekezlet vagy konvent üljön össze, amely ez ügyben
teljhatalommal birjon s véglegesen határozhasson ós
intézkedhessék, e konventre a tagokat meg is választotta oly számban, mint azt 1873-ban az akkori
egyetemes értekezlet javallotta, t . i. hogy a konvent

50 tagból álljon, kik közül tizet az öt püspök s öt
főgondnok tesz, negyven pedig képviselő az egyes
egyházkerületek részéről, nevezetesen: dunamellékről
6, dunántúlról 6, tiszáninnenről 6, tiszántúlról 1 4 ,
Erdélyből 8. Ezen legközelebb tartandó konventre
nézve kifejeztetett az is, hogy annak tagjait szivesen
látják Debrecenben s az ottani hitfelekkel együtt őket
magyar vendégszeretettel fogadni mindenkor készek
lesznek.
E nevezetes határozat közlése után a füzet hátralevő részében szorzó annak bebizonyításával foglalkozik, hogy az egyház történelem tanúsága szerint
nem azoknak van igázok, kik határozatképes konventet sürgettek, hanem a tiszántúli egyházkerületnek, mely kötelező konventi határozatokról tudni
sem akarván, mindég zsinattartásra utalt.
H a e fejtegetéseknek az a céljuk, hogy minket,
kik szintén történelmi adatokra hivatkozva, a konventet is határozatképesnek óhajtottuk, a zsinattartás
ügye iránt kapacitáljon : akkor olyan munkát végzett,
melyről azt szokták mondani, hogy a Dunába vizet
hord, mert nekünk utoljára mindegy, akár konventnek,
akár zsinatnak nevezik azt a gyűlést, mely annak
a mi oldott- kéveszerü állapotunknak véget Ígérkezik
vetni, csakhogy legyen meg elvalahára az az egyetemes szervezet, mely mint keresztyén alapon nyugvó
mű, bizonyára első föladatának fogja tekinteni, hogy
az erők központosítása folytán a gyöngébb egyházakat segíthesse s azokat rendeltetésük teljesítésére
képesítse, az elszórt tagokat egybegyűjtse, s a szellemi erőket kellő alkalmazás által értékesítse.
Egy határozatképes, oly konvent eszméje, mely a
zsinati előmunkálatok megtételére ad hoc összeül, mindenesetre szerencsés expediensuek mondható, amenynyiben
35

egyfelől az ügy létrejőhetését nagyban elősegíti, és siet-

ama szép zárszavaiból,

melyekben

azon óhajtásának

teti, másfelől összekötő hidul szolgál a konvent dol-

ád kifejezést, hogy a szóban forgó alkotmányozó zsi-

gában ezideig egyetértésre jutni nem tudott superin-

natunk az evang. testvérek ilyen zsinatával egy időben

tendentiák

és egy helyen

multak

között.

olyszerü

De kár volt ez üdvös eszmét a
feszegetésével

kísérni,

amelyeken

tartassék,

„Dogmákra,

hitvallásokra,

szertartásokra nézve, — mondja Révész — egyesül-

végig vonuló folytonos recriininálások a békülékenység

nünk,

reményével nem igen biztatnak. Pedig az összeülendő

merőben szükségtelen, sőt mindkét félre nézve veszé-

zsinattól

lyes kísérlet; de egyesülnünk pl. az államhoz és más

üdvös eredmények csak úgy ós akkor vár-

amint

az

valaha

hazánkban

hatók, ha annak tagjai eddigi torzsalkodásaikat a ta-

felekezetekhez való viszonyainkból

nácskozási terem küszöbén kivül hagyván, azon szeretet

keinkre

lelkével lépnek

nézve is,

a gyűlésbe,

melyről

megmondatott,

s

épen

az

is

folyó közös érde-

egyházszervezet

miként szükséges,

céloztatott,

úgy

főbb
üdvös

pontjaira
is

lenne.

hogy: „mindeneket elfedez, mindeneket hiszen, min-

Hiszen egyezők s közösek a multakban

deneket reméli,

déseink ós sorsunknak oly sokszor változott fordulatai;

mindeneket

eltúr ós

soha

el

nem

közösek az egyházunk ós iskoláink

fogy."
E keresztyéni szeretet pedig, valamint az ebből

nagy szenve-

státusjogi

viszo-

nyait szabályzó békekötések és alaptörvények ; mind

önkényt folyó egymás iránti méltányosság azonnal meg

e mai napig közösek jogaink és sérelmeink ;

fog jönni, mihelyt mi iskolai elméleteinket félretéve,

az ilyenekre nézve a két felekezet testvéries egyiitt-

figyelmünket egyedül és kizárólag a gyakorlati élet

müködhetósét célszerűen eszközölni kell."

positiv követelményeire fordítjuk, és szem előtt tart-

E lelkes

óhajtásban

szívből osztozunk

tehát

mi

is,

juk azt, hogy az igazi egyháznak nem az a feladata,

csakhogy a felhozott okok alapján mi ez óhajtást az

hogy az emberek ezredrésze által sem értett subtili-

unitárius testvérekre nézve is kiterjesztendőnek tartjuk,

tásokkal

mint kik velünk

versengéseket

támaszszon,

hanem

hogy a

együtt,

sőt a sötét idők befolyása

Krisztus szellemének, jóságának és isteni szeretetének

alatt általunk is szenvedtek és tűrtek ugyanazon lel-

az emberek lelkében való meghonosítása által az Isten

kiismereti szabadságért, melyet mint elidegeníthetetlen

országát terjessze, melyről megmondatott, hogy „nem

szent jogot feláldozni semmi áron nem akartak.

beszédben áll, hanem a léleknek erejében", ez pedig
Isten örök akarata

szerint

a különböző embereknél

De

ne

ereszkedjünk részletekbe és ne

páljunk semmit,

antici-

hanem mondjuk ki mégegyszer: mi

nem egyforma; minélfogva a világon eddig tartatott

a tiszántúli egyházkerületnek a zsinattartás

zsinatok,

szerencsés közvetítéssel megindított kezdeményezését szá-

melyek e tekintetben egyformaságot eszkö-

zölni kívántak, olyanokúi
létező bonyodalmakat
tották, és bajokat

melyek a

raz jegyzőkönyvi alakban is örömmel fogadtuk volna.

ujakkal szaporí-

Révész Imre lelkes kisérő soraival pedig úgy vettük,

bizonyultak be,

mindég csak

ügyében

teremtettek ahelyett,

hogy meg-

mint „arany almát ezüst foglalványban". Most már
közel jövőben várhatjuk az oly rég óhajtott és annyit

szüntettek volna.
Valamint a családi kötelékek föloldhatatlanokká
válnak nem annyira az egyes tagok közötti egyértel-

emlegetett

zsinat létrejőhetését.

Addig is szükséges

szóttekintgetnünk a teendők roppant mezején ós meg-

műség által, mi talán soha sem létezett, mint inkább

állapodnunk

az együtt tapasztalt szenvedések

felett, melyeket vagy a multaknak előzményei, vagy

és

örömök emlékei

mindenekelőtt

és azon tudat által, hogy a jövendő jó ós rosz napok

a jelennek

is együtt

halaszthatlanok közé helyeznek.

fogják

boldogítani

magyar protestáns egyházat

vagy
is,

sújtani,

mint

úgy a

külső

in-

nagyon

azon kérdések

is feltorlódott

sorrendje

követelményei

a

E tekintetben is e munkácska végsoraiban Ré-

különösen múltja azon lelkeseinek em-

vész Imre azon becses igéretót veszszük, hogy mihelyt

lékei kapcsolják egybe, kik a szabadságért „melylyel

látja, hogy a zsinattartás eszméjét a testvérkerületek

minket a Krisztus megszabadított" — vérüket ontván,

egészen el nem ejtik, közleni fogja azon levéltárnoki

utódaik

dolgozatait, „amelyek arról szólanak, hogy a tiszántúli

tézményt,

egész

szellemi életének

oly

irányt

adtak,

melynél fogva, hogy lekiismeretüket szabadon követve,

egyházkerül

Istent lélekben és igazságban

fejezte ki nemzeti zsinat

imádhassák,

ma is a

törekvéseit,

legnagyobb áldozatokra készek.
Efféle nézeteket .hiszek én kiolvashatni

Révész

1848

előtt

és után mikor és

miként

tartása iránti óhajtásait,

ós hogy miként és mily utasítással vá-

lasztattak a tiszántúli egyházkerületben a követek a

budai zsinatra,

és az 1848-ik évben

Pesten tartott

egyetemes értekezletre. *
Csak fogjon hát dolgozatainak

sajtó alá rende-

zéséhez Révész Imre úr,

mert

biztosithatjuk,

a zsinattartás eszméjét a

testvérkerületek

hogy

nemcsak-

hogy egészen elejteni nem fogják, hanem fel fogják
örömmel karolni és a tiszántúli egyházkerületnek korszerű és eszélyes kezdeményezéséért

bizonyára

csak

köszönetet szavazandnak.
DR. BALLAGI MÓR.

Azokról az üres templomokról!
(Folytatás.)

Azok, kik arra vannak hivatva, hogy az élet és társadalom savai legyenek, bizonyítsák be, hogy ők nem szenvelgik a félmüveltek és felületes tudósok hóbortját, kik az imát
és templomot fölöslegesnek, hogy ne mondjuk nevetségesnek
tartják, mondván: szebb és magasztosabb templom a
nagyszerű természet, inkább oda megyek. Igen, csak
hogy ehez meg ép mély és benső vallásos érzet szükséges
és több ismeret, mint a minővel és a mennyivel te rendelkezel, hogy a természet bájaiba elmerülve átszellemült
lelked ismét csak a vallás szárnyain emelkedhessék annak
alkotójához, s megértve nyelvét, olvashass nyitott nagy
könyvében ! De igy és ily formán hajlandó kibúvni kötelessége alól az, kit keblének Istene nem vonz az ő dicsőségének hajlékába ! Hej pedig nagy baj ez a se hideg
se meleg állapot, ezen semmivel sem igazolható indifferentismus nálunk protestánsoknál! Mig mi alszunk, a „nem
bánom 4 elvét követve s hagyjuk menni a dolgokat a
hogy ép mennek, addig a soha sem pihenő kígyói
fürgeségü és okosságú
ellenség ugyan csak serény eu takarja csűrébe előlünk és mögöttünk a miket
mi figyelemre sem méltatunk! Csak késő ne legyen az
ébredés, helyenként úgy is nagy sőt pótolhatatlan kárait
vallotta már ügyünk ezen végzetszerű indifferentismusnak!
„Facias Hungáriám captivam, deinde mendicam,
postremum catholicam" Kolonicsnak ezen nemzetgyilkos
tanácsát sok vidéken siratja még ma is a protestantismus
s benne nemzetiségi ügyünk ! A mi Szepességünk is tudna
eleget róla beszélni, hol egészen tiszta német prot. községek, alig 80 legfelebb 100 év leforgása alatt ez idő
szerint tiszta szláv, s a mi főleg megdöbbentő, r. kath.
egyházközségekké lettek ! Mit szóljunk az eloláhosodott
s folyvást oláhosodó ref. egyház községekről ? Pusztulunk,
veszünk, mint kéve, széthúll egyházunk ! Nagy aratása
van az ellenségnek ! Videant patres, ne plus adhuc detrimenti ecclesia capiat!
III. A társadalommal e tekintetben egy célra dolgozik a z i s k o l a is. Hogy is lehetne máskép, hisz a
nevelő és tanitó contingenst ez szolgáltatja ? !

Ha pedig amint joleztük, a családok legtöbbje vallásos érzület nélkül lévén, gyermekeit az élet ezen legbiztosabb kalauza és talizmánja nélkül küldi az iskolába,
csoda-é ha az a néhány nevendék is, a ki a szülői házból magával hozta ama lelkikincset, a tömeg által megmételyezve csakhamar elveszti azt ?
Fülünk hallatára minap, következő párbeszédnek
voltunk két 10 — és 12 éves nazarénus és prot. gyermek
között észrevétlen tanúi : „A tanitó úr ma az Istenről
beszélt, pedig hát én azt hallottam, hogy nincs is Isten,
mert soha senki sem látta" Ne mondja senki hogy túlozunk! Vannak még megdöbbentőbb jelenségek is! Hajmeresztő ama tátony, mely felett a mai társadalom —
hogy ugy mondjuk — kéj mámortól kábultan, szinte önkivületbe esve, lebeg ! Csak bele ne vesszen, mert az
alap, melyen áll, üres és inog! Sok jel mutat arra, mintha
egy világkorszak látszanék végéhez közeledni! — Mi is
legyen a társadalomból, ha annak ifjú generatiója ily
irányban indul, s ily szellemben megcsontosodik ?
Annyi bizonyos, hogy ha hazulról magával nem
í hozza az erkölcs vallási érzetet a nevendék az iskolába,
ez idő szerént ott ugyan nem fogja kapni. Még a tanítók
és tanárok közt sincs e tekintetben egyöntetű eljárás,
egy célra való lelkes törekvés! A tanitók ugyan is legtöbb helyen a papokkal újjat húzván, csak hogy boszantsák, a nevendékek nagy lelki kárára, csupa emberi gyarlóságból, inkább ártanak mint használnak vallástanitásukkal az ügynek. De meg nem is szakemberek, s igy alapos
szekismeretük nem lévén, nem is kezelhetik úgy a mint
azt a tárgy fontossága, magasztossága, a nemzedék és
egyház lelki érdeke megkívánja. Hiszen ez végtelen
mező, minden tudományt csak nem magába ölelő szak
és tan, a mely beható mély és sokoldalú ismeretet s tanulmányozást igényel és tételez fel ! De hát persze a világ olyannak tekinti, mint a doktorságot, mindenki bele
kontárkodhatik ! Papoknak az iskolákban való vallástanitása, jöjjön el már a te országod! Venné csak lelkesen
kezébe a papság a vállástanitást, s ne szeretné jobban
saját kényelmét, bezzeg nem volna utódainknak oka panaszkodni az üres templomok miatt ! Physikai időnk van,
csak az ügy szentségétől áthatott komoly és kitartó akarat ne hiányozzék — s meg vagyunk győződve, hogy
mi hamarább segitve leszen a dolgon. De az üres és
meddő sopánkodás nem használ, nem segit ! Tenni, hatni,
önzetlenül munkálkodni legyen a jelszó, s megtelnek a
templomok!
A tanárok szenvelgvén a tudósokat, kiknek vallásra a tudomány mellett egyátalában nincs szükségök, mit
a vallástanár épit, azt oka bölcsészet sokszor agyafúrt okoskodásai vagy a természeti törvények nagyon is pongyolán
oda dobott magyarázata által, meglehetősen ruinálják,
nevetségessé tévén az irás ide vágó helyeit, melyeknek
azonban mély erkölcsi igazsága, alkalomszerűsége és iránya,
valamint jelentősége felett soha nem gondolkozván, azt
fel se is fogják; de azért pálcát törni felettök hol nyíltan hol csak úgy oda vetve — ironice — mindenkor
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készek. Es igy a rajok bizott ifjúság legszentebb érdekei
ellen meggondolatlanul és senki előtt nem igazolható bűnös módon vétkeznek: mert megfosztják a hitnek és
vallásos érzületnek semmi által nem pótolható kincsétől,
megfosztják a jó, szép és igaz eszméinek mélyen a vallás
égi érzelmeiben átszellemülő, abban mindig megifjuló és
megizmosodó talizmányától, melynek helyébe mit birnak
adni ? a meddő tudományt ? Ám de annak, ha azt az
örök eszmék diadalában való hit s általában mély
vallásos érzet és erős meggyőződés meg nem szentelte, nincs értéke, az magában nem boldogít! Mit
ér a tudomány, ha nem oda irányul ismerni és félni
tanulni azt, ki maga a bölcseség ?! Vallástalan féltudósok
a haza és egyház veszedelmei! „Csekély tudásnál nincs
veszélyesebb, mond a költő: a pieridák kútjából sokat
meríts, vagy meg se izleld szent vizöket! G-yér kortyok
abból elkábítanak, de bő ivás ismét kijózanít!
Hz pedig egyéni föltevés és szilárd akaratú törekvés dolga, melyet megoldani maga az egyed van hivatva.
Az iskola, ha még oly jó is, csak utmutatást, útbaigazítást adhat. Ép azért Diogenesnek válasza, a mit ez
a nap fényét elfogó Nagy Sándornak adott: „ne vedd el
azt, a mit nem adhatsz !" jusson az illetőknek mindenkor eszébe ! Nyomatékkal mondjuk ezt, mert Istennek
hála, csak kivételesen vannak ilyenek prot. ev. egyházunkban.
E vád inkább az államintézeteket illeti, mint a
melyek csak nem nyíltan azt vallják, hogy a tudománynak a vallással semmi köze. Megengedjük, hogy a positiv
vallással szemben tán jogosult lehet némileg ez ellenvetés : de hát ennek a merőben puszta subjectiv vallásnak
is azon kívül, hogy birtokába az emberiségnek csak kevés választottjai juthatnak, még az a nagy baja is meg van,
hogy semmije sincs a mi azt a társadalom mozgató erőjévé
tegye. A vallásnak ugyan is főfeladata, hogy az embereket egymáshoz és Istenhez kapcsolja, hogy szent közösséget teremtsen az élefcérdekek által meghasonlott
társadalomban; de ezt a puszta subjectiv vallás nem eszközölheti, mert nincs fogó vége, a melybe a hányatott
ember életében és halálában kapaszkodhassék. Azok kik
sem ez, sem ama positiv valláshoz sem akarnak csatlakozni, mert őket csak a vallás általános eszméje lelkesíti,
ugy vannak vele, mint a ki a legízletesebb körtét, a
zamatos őszi barackot, az édes szilvát visszautasítja azért,
mert neki csak á l t a l á n o s gyümölcs kell, mely sem
különösen körte, sem barack, sem szilva, hanem csak
gyümölcs legyen ! És itt eszünkbe jut egy adoma, melyet
egy hazánkbeli püspökről beszélnek, kinek végrendeleténél fogva testét egy, szivét más helyen kellett eltakarítani. Mire a gonosz világ a két helyre a következő
csipős epitáphiumokat készítette : hol a test feküdt, oda
felírták ; „ i t t f e k s z i k e g y s z i v e t l e n
ember,"
a sziv temettetése helyén pedig: „ i t t f e k s z i k e g y
e m b e r t e l e n s z i v " ! Ha a vallást társadalmi institutioként tekintjük is csupán, mely mint ilyen miveltségünknek szive, ugy egyik másik nélkül meghalt állat,

és méltán hasonló feliratot érdemel, mint ama megosztott
püspöki hulla !
Azokáért e kárhozatos iránynyal szemben mi határozottan azt valljuk, hogy azon egélylyel, melyet mi sürgetünk, a Krisztusival, a szép, jó és igaz örök eszméinek
magasztos tanával, a hit, remény, szeretet és igazság soha
el nem évülhető vallásával minden embernek, minden intézetnek köze van.
Ha nem ezen szilárd palládiumra épiti szellemvárait,
halomba dűlnek mint a kártyavár! s j a j azon országnak,
melynek intézetei, e palladiumot lábuk alól kirántani hagyván, vagy maguk kirúgván, ha egyoldalulag csak a tudományra helyezkednek; foglyúl vihetik ugyan az elméket,
de vallásos érzet nélkül, hidegen, koldusán hagyják a
sziveket. „Discite justitiam moniti et non temnere divos l"
Ktilömben meg a valódi tudomány nem csak hogy nem
ellensége, de sőt ikertestvére a krisztusi vallásnak, s ha
nem ez adja meg minden tantárgy előadásának zamatját,
s vörös fonalként nem ez húzódik rajta végig, ha nem ez
ragyog oltárán, mint virág kelyhén az égi harmatcsepp :
akkor az ily tudomány a társadalomnak s az országnak a leggonoszabb szolgálatot teszi, mert neveli a proletariarismust, terjeszti és neveli az önzést, mely megfojtja
a minden erények szülőanyját a szeretetet, táplálja a módnélküli ambitiót, melyből kiburjánzik ama szellemi Moloch,
a határtalan dicsvágy, mely képes imádott énjének a legszentebb érdekeket, magát a hazát és egyházat is föláldozni. A világi tudomány csak eszköz, mert világi tehát
mulandó célokra törekszik, nem törődve a benső ember
feladatával, az erkölcsi tökélylyel; de az evangyelmi tan,
az egély, önmagában cél, mert a hitet, szeretetet, igazságot, szóval az erkölcsi t ö k é l y t szolgálj clj S CZ
emberiség végcélja, de az egyedé is : hogy t. i. ne a test,
de a lélek legyen az úr benne; s ime ennek, e véges
léten innen is, a z e r k ö l c s i t ö k é l y , legalább az
erre való ernyedetlen törekvés az ő legfönségesebb s elmulaszthatlan feladata :
„ Wi-xfi ftkeipov ávd, ^Eivwv ő' en lh'jHl Ttavttov :
Mrjős o'ayt) it/jüp Jtqog Kocpoevt a őé/iag !"
Ez arany szavakat minden intézet homlokzatára
kellene rögtön szembeötlő nagy arany betűkkel mint
jeligét felvésni!
IV.
Sed veniamus nunc ad argumenta maxira! rnomenti!
Iliacos peccatur muros intra et extra ! azoknak az üres
templomoknak nagy tényezői, csak legyünk nyiltak s
valljuk meg egész sinceritással a nostra culpát, maga az
e g y h á z is, a mint az ez idő szerént létezik, és ennek
legtöbb szolgái !
A prot. egyház a szabad vizsgálódást, s igy a folytonos haladást irta fennen lobogó zászlajára. Hiszen mint
a szabadság gyermekének nem is lehet más jelszava;
név tovt(i) viKa" hangsúlyozták a dicső emlékezetű reformátorok is! Igaz, hogy a reformátorok a confessiók és sym-

bolikus könyvek mint megannyi békék által, bizonyos
korlátok közé helyezték és verték az egyházat: de hát
mint nagyon előrelátó okos emberek, az akkori viszonyok
között nem tehettek máskép, szükségkép számolniok s
megalkudniok kellett -a körülményekkel; kénytelenek
voltak a biblia betűjébe kapaszkodni, mint egyedüli, de
biztos fegyverükbe, melylyel elleneinket leverhették !
Azonban világosan kimondták, hogy ez csak kiindulási pontúi szolgáljon a jövő nemzedék számára, melynek szent örökségül azt hagyták meg, hogy az általok
megvetett alapon okosan, következetesen, a kor szellemének
és a hivők lelki érdekei- és kivánalmainak megfelelően
szent bátorsággal épitsék tovább a szabadság és tökély
szóval az Isten országának egekig érő roppant templomát.
Es most 360 éve után, az általok kitűzött irányban
mennyire haladt a prot. egyház ? Előre ? egy lépéssel
sem, ott van a honnan kiindult, kimondott elve-, szelleméhez hűtlenül, — stagnál. S ime itt és ebben rejlik
nagy oka annak, hogy templomaiuk mindegyre üresebbek 1
Mert hát az egyház még ez idő szerint is járszalagon
akarja vezetni hiveit, nem mer vagy nem akar békóiból
kibontakozni, melyeket a betű — mely megöl — kezeire
és lábaira vert, s nincs elegendő bátorsága a lelket, —
mely pedig elevenit — szolgálni. Bajos pedig két urnák
eleget tenni akarni !

KÖNYVISMERTETÉS.
A zsidó népről. *
Eszrevételék nt. Kozma J. urnák e lapok

8-d. száma

által

hozott

cikkére.

Nt. Kozma J. ur a bibliai csodákról irt, s e lapok
8-ik száma által közölt cikkében alkalmat vesz magának
megemlékezni a zsidónép történetéről s vallás erkölcsi
* Kozma urnák az ó kori zsidóságra vonatkozó kifejezései,
magukban tekintve, kétség kívül keményen hangzanak, de nem kell
felednünk, hogy ö azon orthodox felfogás ellen polémizált idézett cikkében, mely szerint Isten majd személyesen megjelent az ó's apák
között, majd a csodáknak úgy szólván szakadatlan láncolata által
igyekezett a zsidó népbó'l, egy minden más nép felett messze kimagasló, és az elérkezendő' üdv befogadására alkalmas s kész népet
n e v e l n i . S ha ezen felfogással szemben tekintetbe veszszük, hogy
a Krisztus által hozott üdv befogadásában épen ezen évezredeken át
csodásan nevelt nép tanúsított és tanusit legkonokabb makacsságot:
nem csodálkozhatunk ha K. úr ezen népre a „legneveletleuebb K jelzó't
használja. H a azonban a zsidónép ó's valláserkölcsi életét minden
polemikus céltól menten vizsgáljuk, azt hiszem K. úr is aláírja s
élvezettel olvassa velünk együtt Gy. úrnak ezen alapos tanulmányozáson nyugvó és sok becses adatot tartalmazó cikkét.
F. J.

Szenvelegui a felvilágosodást, szabad vizsgálódást és
haladást, s a mellett mégis stagnálni, s a bettit arany
bornyuként imádni, kacérkodni egyik szemünkkel a szabadság istennőjével, a másikkal pedig a halálos köntöst
ennek nyakába csavaritni akaró szolgaság együgyű Dejanirájára kacsingatni, ilyen kettős határozatlan magatartás és csapodár szerep a prot. egyház elve és szelleme elleni legnagyobb merénylet, mely előbb-utóbb
végzetesen és keservesen boszulhatja meg magát, eredménye pedig már is mutatkozik elég világosan abban,
hogy kivált intelligensebb hiveink végkép elhanyagolják, sőt
megvetik
a templomlátogatáat,
s az
egyház ügyei iránt is legfelebb némi hiúságból, de korántsem zélusból érdeklődnek. Pedig az idő már elérkezett, hogy az egyház nem csak léteiének veszélyeztetése
nélkül, de sőt ép legjobban fölfogott érdekében cselekednék, ha hiveit — a kik szükségelik, — vastagabb eledellel is tartaná! erősebb gyomruk azt a vizenyős tejet
nagyon megunta már, a mely igen jó lehet a gyermekeknek, de a teljes koruaknál kevés vért csinál, mely
erőt, elevenséget s magát minden irányban érvényesitni
akaró és törekvő életet ád !
JESZENSZKY

PÁL,

lelkész-tanár.
(Folytatása

következik.)

viszonyairól is. ítélete azonban Ábrahám ivadékáról nem
egészen tárgyilagos, a mennyiben csak hibákat talál
benne eleitől végig, s leszámítva egyetlen említésre méltó tényét, az Ő értelmében a régi Izrael az ó kornak nem
csak legjelentéktelenebb, de egyszersmind leghaszontalanabb népe is. Midőn nt. úr azt állítja, hogy a zsidó az
ókor legbabonásabb népe, megrontva értelmében, erkölcsében a hagyományos nevelés által, midőn megtagad
tőle minden tiszteletre méltó jellemvonást, előadása nem
ment a túlzástól. És pedig az a nép, melytől az emberi
ség a monotheismust, mint uj drága kincset öröklé,
mely a vallási elveiben, irodalmában nyilatkozott hatalmas szellemi erő által oly nagy befolyást gyakorolt az
emberi fejlődésre, megérdemli, hogy legalább igazságszeretettel, méltányosan emlékezzünk róla.
Igaz, hogy ki a zsidó nemzet jellemrajzát csak
sötét vonásokból akarja Összeállitni, forrásokra az is talál
a régi irók körében.
Az alexandriai Apion például a zsidókról azt állítja,
hogy őseik mint nyomorult, ronda csőcselék tévedtek
Egyptomba. Innét később undok fekélyeik miatt kiűzettek, s fanatikus, ravasz vezéreik alatt megfészkelték magukat Kanaánban. Az Istenek átka azonban rajtuk
maradt; s a római kormány is csak az isteni intést kö-

vetné, ha az egyptomiak példája szerint a zsidókat kiszövetségből, és ha a vallási nézetek tisztaságát elfogadűzné az egész birodalomból. — Megjegyzendő azonban, juk mérvadóul a babonaság fokának megítélésénél, akkor
hogy e tudósítás Alexandriában, hol a pogányok és zsidók
határozottan tagadnunk kell, azt, hogy a zsidó az ó kor
közt elkeserült viszály uralkodott, s épen a pogány párt
bármelyik népénél babonásabb volt. A bálványzás már
egyik feje, a zsidók halálos ellensége által közöltetik,
maga babonaság, és mig a leghirnevesb pogány népek
ki tendentiozus irataival csak a megvetést akarta élesz- | bálványok előtt tömjéneztek, a zsidókról még ellenségük
teni a zsidók ellen s ezzel megbuktatásukat előidézni
Tacitus is elismeri, hogy . . Judaei mente sola, unumque
Apion kitűzött célját teljes vílágitásba helyezi azon kömimen intclligunt: profanos, qui deum imagines mortalirülmény, hogy ő és pártja untalan, mint legsúlyosabb
bus materiis, in species hominum eífmgunt summum illud
vádat hangoztatják a rómaiak előtt a zsidók ellen, hogy
et aeternum, neque mutabile, neque interiturum. Igitur
ezek a császárok istenségét tagadják s szobraik előtt
nulla simulacra urbibus suis, nedűm templis sinunt. N o n
nem áldoznak.
r e g i b u s l i a e c a d u l a t i o, n o n c a e s a r i b u s
h o n o r . " * Melyik az a nép, a melyik kevésbbé volt
A római irók is, Cicero, Horác, Juvenal, Martial
babonás mint a zsidó ? Váljon a dicső görög nép, mely
a zsidókról nagy részt csak gúnynyal s megvetéssel emminden patakban bokorban egy-egy istent talált, mely
lékeznek. Még a nagynevű történetíró Tacitus is csak
államügyeinek
intézésénél babonás előjelek, álmok, jósnagy megvetéssel beszél róluk, mintha ovakodnék a
dák
után
indult
és Sokratest, mivel a zsidó felfogást
római patríciusoknál divattá lett zsidóellenes előítélettől
megközelitőleg
egy
szellemi, láthatatlan istenségről elméleltérni. A philosophiai miveltséget negélyző római intelkedett, méreg pohárra itélte ? Tán a hatalmas római nép,
ligentiánál ugyan is már ekkor saját vallása is elveszmelynek állami s családi élete babonasággal volt átszőve,
tette lélekemelő hatását, mások vallása pedig, különösen
melyben a Sybillák, szt. füvek, állatok belei, tyúkok éta szegényes külsejü, az ősei hitén rajongva csüngő zsivágya,
madarok repülése s más jó vagy rosz Ómenek
dóé épenséggel puszta babona volt előtte s igy méltatlan
adták meg az irányt az állami és családiügyek vezetéséa komolyabb tanulmányozásra. Ily nézetek befolyása alatt
nél ? a phöniciaik voltak szabadabbak a babonától, kik
irt Tacitus. A mit aztán az ember nem ismer, azt Buckle
|
bálványaik oltárára százanként vitték az ember áldozaszerint mindig hajlandó elitélni, gyűlölni.
tot? Vagy az egyptomiak, kik miután náluk a monotheHogy Tacitus tudósításai a zsidók vallás- erkölcsi
ismus kialudt, legdurvább bálványimádásba sülyedtek,
életéről több pontban nem alapos tanulmányozás, mint
I mint szent állatot bebalzsamozták a Krokodilt, temploinkább a kevéssé vagy félreismert idegen iránt táplált
mot s papságot tartottak egy-egy istenül fogadott bika
bizalmatlanság eredménye, erről meggyőzhetnek bárkit
számára ? Avagy talán Babylon, Assyria népei, kik a
is ugyan ezen h*ónak a keresztyénségről tett nyilatkozacsillagokat istenitették ? Hisz épen ezen birodalmak lakotai is. Szerinte a keresztyénség is — e Júdeából eredt
sai szolgáltatták a világnak évszázadokon át a mágusok,
baj — csak veszedelmes babona, Sexitiabilis superstitio,"
kuruzslók, s varázslók légióit!
s a keresztyények : „odio humani generis convicti sunt." *
Bár mely oldalról tekintsük a dolgot, a polytheísA csak a jelent bálványozó görögök, rómaiak nem tudmus a babonának mindig dúsabban termő talaja, mint a
ták megérteni az oly népet, felekezetet, mely a jövőért
monotheismus. S ha pedig ez áll, akkor a zsidó az ó
munkált, kész levén azért tűrni, szenvedni is, azért nem
kornak nem legbabonásabb, hanem legkevésbbé babonás
is lehettek illetékes bírái sem a zsidóságnak, sem a
népe volt.
keresztyén ségnek.
Renán szerint: „minden pogány vallás lényegesen
A világtörténet a tények logicájára utalva, máskép
babonás
volt." Igaz, a zsidóknál is található Krisztus
ítél a zsidónép jelentőségéről, mint a görög római poidejében több babonás nézet, mint p o. az ördöngösség,
gány irók. Kénytelen igazat adni most már Schlossernek
némely nyavalyának a rosz szellemektől származtatása. A
ellenség és barát, midőn a zsidókról igy ir : „Az izraelihit azonban a rosz szellemekben nem a monotheismus
ták kelet legjelentékenyebb népe, inert nem csak nagy beszülötte, nem zsidó teremtmény, hanem ez ugy csúszott
folyást gyakoroltak Dávid és Salamon királyaik alatt
be hozzájuk — mind gyakoribb érintkezés utján — más
szerzett hatalmukkal ázsia nyugati felére, hanem történépektől.
netük és irodalmuk is a köztük támadt keresztyénség
által rendkívül nagy és maradandó fontosságot nyert
minden nyelv és égalj népeire nézve." **
De vizsgáljuk közelebbről mennyiben alapos a
nép ellen emelt azon vád, mely szerint ez a föld
bonásabb népe volt, megrontva értelmében és
cseiben ?
A zsidó nép vallását, szertartásait ismerjük
* Annál. Lib. XV. Cap. 44.
** Sch. Weltgesch. 1877. I. k. 88 1.

zsidólegbaerkölaz ó

A kcresztyénségben is tért foglalt babonákat, a
hitet a daemonokban tévesen származtatja nt. Kozma úr
szt. könyvünkön mért csatornán át kizárólag a zsidóságból. A keresztyénség babonáinak forrásai nagyrészt a
pogányságban keresendők. Helyesen jegyzi meg Renán,
hogy babonaságaink csak nem mind a keresztyénséget
megelőzött pogány vallások maradványai. „Az a paraszt,
a ki napjainkban egy krajcárt vet valamely csudatevő
* T. Histor. Lib. V. lap 5.

kápolna ablakába, a ki egyik vagy másik szentet ökrének, vagy lovának segitségül hívja, a ki bizonyos betegségekben, bizonyos vizet iszik, e tekintetben pogány.
Ha valaki még napjainkban is felakarná találni a pogányság képét, ezt csak a közlekedési vonaloktól távol
fekvő falvakban kell keresnie:" *
A tudományok terén a görög s római hasonlithatlanul
fényesebb hirt szerzett a zsidónál, s mig különösen a görögöknél egész sora támadt a lángeszű művészeknek, a zsidók
alig mutathatuak fel ezek ellenében csak egyet is. Maga
azonban a nép zöme, sem a görögöknél sem a rómaiaknál nem volt felvilágosultabb mint a zsidóknál A pogány
templom csak áldozatot követelt: benne nem talált a nép
lelkiépülést, erkölcsi oktatást. A zsinagóga ellenben községháza, iskola, menhely volt, melyben a szegény védelmet lelt s erkölcsi-vallási oktatást nyert. A zsinagógák
virágzása alatt Hausrath szerint az utolsó zsidó szolgáló
is jól ismerte nemzetének vallási törvényeit és történetét.
Erkölcsiség tekintetében sem
pogány népnek sem utána.

áll a zsidó nép egy

Természetes, hogy a zsidók sem maradtak mentek
az emberi gyarlóságoktól, voltak náluk is számos erkölcsi
kihágások : az ó szövetség irói többször panaszkodnak e
felett s a próféták lángszavakkal ostromolják a fel-felmerülő bűnöket. Ha azonban a többi párhuzamban
népekkel tekintjük a zsidók erkölcsi életét, az összehasonlítás nem hátrányt, hanem előnyt fog mutatni 'részükön.
A családi élet az erkölcsiség melengető tűzhelye.
Hol a családi kötelék megbecsülve, a nő erénye tisztelve van, a nép erkölcsisége esak ott nyugszik szilárd
alapon.
A zsidót komoly családias bajiam jellemzé mindig.
A nő nem volt ugyan egyenjogositva a férjjel itt sem,
e mellett is azonban szabadabb volt mint a görögöknél,
s több tiszteletben részesült mint az ázsiai s egyptomi
pogányoknál. A házinő, különösen mióta — a nagy fogság után — a monogamia megszilárdult, nagy befolyást
gyakorolt a családi ügyek vezetésében; helyzete megbecsülve, erénye tisztelve volt, s megsértése súlyos büntetést vont maga után.
Másrészről a zsidók körül lakó népeknél, mint ezt a
szt. Írással megegyezőleg görög irólc is tanúsítják, a fajtalanság a papok keresetforrása volt. A nő aljas bánásmódban részesült, s erénye piaczra hordott árucikké alacsony íttatott. A házasságtörések, fajtalanságok, Phoeniciában, Babilonban , a syriai városokban, Egyptomban
Astarthe templomaiban űzettek s a törvény védelme alatt
állottak. „A fajtalankodásért kapott dijakat a templom
kincsei közé tették a papok, s azon fajtalan nőket s
gyermekeket, kiket aljas célból a templomokban tartották „szent" néven nevezték, és még Mózes is, midőn
* Renan : Az apostolok, magyar Kiad. 590. 1.

törvényei által azoknak elejét akarja venni, szinte
szokásos nevet használja." *

ezen

A görög népnél az időszámításunkat megelőző században már az erkölcsiség szinte elhanyatlott. A vallásból csak a durva babona, mely az érzékiségnek hízelgett, maradt meg s terjedt tovább, mint lélekölő méreg.
A zabolátlan kéjelgés, természetellenes kicsapongás,
lassanként elölték az izlést, kioltották e ritka szellemi
tehetséggel megáldott népből a lelkesedést s a nagyra
törő lángészt. A. nagy ősök elkorcsosult unokáinak végül
csak ármány, hitszegés, szolgai hunyászkodás lettek mindjobban kidomborodó jellemvonásaik.
Rómában a harcos apáknak évszázados hóditások
közt összehalmozott kincseit az utódok vad tivornyákban pazarolják, melyek elölik az önérzetet, s alapjában
elfojtják a polgárerényt. A vagyonos osztály hallatlan
tékozlással keresi az élvezetek ujabb és ujabb nemeit,
a proletár nép pedig „panem et circentes-t" ordítva viszi
piacra testét s lelkét, árulva a többet Ígérőnek. Az erkölcsiség rohamos hanyatlása, maga után vonta a szabadság bukását; s a kipusztult sivárlelkü nemzedék ott
hordta nyakán a Caligulák, Nérók, Caracallák jármát.
A monotheismuson alapuló lángoló hit s az ép erkölcsiség szülte meg a zsidóságban az emberi méltóság
ama hatalmas érzetét, melyhez hasonlót a római caesarok
korszakában a pogányoknál sehol nem találunk. Róma
istenitette zsarnokait; Augustust, Caligulát még életükben. A görögök, az ázsiai, afrikai, meghóditott népek
versenyezve emeltek oltárokat Caligulának, ezen istenné
tett erkölcsi szörnyetegnek, A római birodalmat lealacsonyító gyávasággal szemben csak egy nép volt — a
zsidó, mely nyíltan és határzottan kimondotta tiltakozását,
az emberi méltóság sárba tiprását célzó merénylet ellen,
és pedig ugy, hogy e tiltakozáshoz életét kötötte. — A
zsarnokság istenitése, melyet egy világhatalom követelt,
törést szenvedett a lenézett zsidónép erkölcsi önérzetén.
Méltán mondja róluk ezért Renan : „örök dicsőségükre
szolgál a zsidóknak, hogy ezen aljas bálványzás közepette
fölemelték megbotránkozott lelkiismeretük szavát." **
A zsidók társadalmi életében is mind a szegények
iránti részvétnek , mind a rabszolgákkali emberséges
bánásmódnak sokkal szebb példáit találjuk, mint bármelyik ó kori népnél, az elsőre nézve, olvassa el bárki
Móses III. k. 25-r. az V. k. 24-d. r. 6—22 verseit, s
be kell vallania, hogy a zsidók vallásitörvényei a legnemesb részvétet ápolák. A megszorult iránt a k i kölcsönre
szorul, annyi gyöngédséggel, az özvegyek, árvák iránt
oly szíves gondoskodással találkozunk, a mely előtt lehetetlen tisztelettel meg nem hajolni. Bizonnyára csak
ezen nép kebelében, melynek a vallási törvények, ily
testvériséget lehelő szt. elvek terjesztésével egyengeték
az útat, támadhatott a világmegváltó, ki aztán a testvériség kötelékeibe az egész emberiséget belefoglalta.
* Bibliai régiségek. Németb. átd. Farkas József 121. 1,
Az apostolok 252. 1.

A rabszolgák helyzete is alig volt az ókor egy
népénél is tűrhetőbb mint Mózses népénél. Mig p. u.
Rómában még Cicero is nyiltan hirdeti, hogy a rabszolgákat kegyetlenséggel kell fékentartani, * mig a római
nemesség a rabszolgát, azon hitben, hogy tele van minden hibával, s urának természetes ellensége, szivtelenül
sanyargatta, míg a görög római népnél Senecaig senki
sem sürgette, hogy a rabszolgának jogokat kell adni, és
azt az emberek közé kell számitni, sőt inkább a rabszolgát folyvást kivették azon nagy tanelméletek alól,
melyeket az embertestvériségről felállítottak, ** szóval
mig e hatalmas, tudományban kitűnő népeknél a rabszolga csak egy hideg számítással kizsarolásra szánt tárgy
volt, a zsidóknál már a régi vallási törvény törekedett
enyhítni a rabszolgák sorsát. Itt már régebben is voltak
némi jogai a rabszolgának, ugy hogy ura ellen p e r t . is
folytathatott. *** Szerezhetett vagyont, s ezzel kiválthatta magát, sőt viszont maga is tarthatott rabszolgákat.
Az örömévben felszabadult miuden izrael rabszolga.
GYURÁTZ

F.

[Vége következik,]

Az énékeskönyv ujtiásáról mi a vélemény Tiszántúl, Dunán-túl?
Egy nemes érzésű, emelkedett gondolkozású s vallásos protestáns egyénre alig van fölemelőbb és megnyugtatóbb dolog, mintha vizsgálja és figyelemmel kiséri az
egyház beléletének fokozatos fejlődését, a mint az, bár
lassú léptekkel, halad a valódi tökélyesbülés célpontja felé.
Mily távol vagyunk még e céltól, mily óriási küzdelem,
kitartás szükséges, mennyi tapintatosan kiválasztott közvetítő eszközök alkalmazandók azon utak jó karban tartására, melyek amaz említett célhoz vezetnek !
Jelenben azt tapasztaljuk, hogy az egyházi életfejlődés terén is sok a hivatott, de kevés a választott, sok
a vállalkozó, kevés a hű munkás, mindenki igyekezik,
hogy valamit egyengessen azon az úton, melyen az egyházi életfejlődés célja felé törekszik, csak az a sajnos
dolog, hogy az egyengetés nem mindég biztos alapokon
nyugvó terv, hanem egymástól eltérő nézetek, álokoskodások szerint történik, minek következtében az előhaladás végtelenül meglévén nehezítve, soha sem előnyös, soha
sem biztos.
Az egyházi életfejlődésünket nagy mérvben előmozditó
énekügy is jelenleg ily tervszerűtlenül egyengetett, sőt eltorlaszolástól is félthető uton halad ónlábokon, a mennyiben a jelenségek után ítélve, ugy látszik, hogy mindazon
eszmecserék, előtérbe tolatott nézetek nagy részben csak
arra valók, hogy az énekügy teljesen elbukjék, vagy
előhaladásában gátoltassék. Találkozunk e tekintetben
oly gyarló véleményekkel és mélyebb jelentőség nélküli
* C De officiis II. 7.
** Boissier. Cicero és barátai. Ford. Csiky G. 124. 1.
*** Jób. 31-r. 13 v.

erőtlen érvekkel, miket alig merünk hinni, hogy azok a
mai keresztyén álláspontot valódilag ismerő magyar reformátusoktól származtak.
Az „Ev. Prot. lap" 15. 16. száma énekügyünkre
vonatkozólag két cikket hozott, mindenikben oly egyoldalú nézetek, érvek, nyilatkozatok találhatók, melyek
az énekeskönyv javítása feletti közvéleményt tiszán-túl
dunán-túl eléggé kivehető világításba helyezik.
Az első cikk „Észrevételek a küldöttség jelentésére"
cim alatt áll, a második: „Templomi énekeink" feletti
véleménye a csurgói ref. tanári karnak. Mindegyik cikk
páratlan a maga nemében, s megérdemlik hogy egy kissé
szellőztessük.
Az „észrevételek" írója azon három pontot teszi
elmélkedésalapjául, mely alá a küldöttség jelentése foglaltatik.
Az első pont tartalmazza : „hogy a c kulcsu hangjegyek a g vagy violin kulcsra változtassanak át."
Lássuk a cikkírónak ezen első pontra tett véleményét. Miután egy példában elmondja, hogy a zsoltárok
megváltoztatása s javítása felől mily felfogás és nézet
uralkodik a külföldi s illetőleg a németalföldi reformátusoknál, fölhozza, hogy Maróth Kelemen, Beza, Lobwasser, * és Spethe, továbbá Kálvin, Goudimél mit tettek
a zsoltárokkal; azt állitja, hogy az angolokat és scótokat
kivéve, minden egyébb református nemzetek a föld határain
a dallamokat a c kulcs szerint használják.
Nagyon megingatható alapon nyugvó nyilatkozat ez.
Hogy régibb időben használták a dallamokat a c
kulcs szerint, az túl van minden kétségen, de jelenben
alig használják. Nem szükség ezen állitásunk igazolására
külföldről mutatni példákat, de ha kell, azt is megteszszük
— sokkal közelebb vannak hozánk erdélyi liitrokonink,
ott vannak az unitárius atyafiak is, kik több évtized óta
már nem hogy a g kulcs szerint átirva használják a dallamokat, hanem azt az okos lépést is megtették, hogy
minden nem használható éneket kidobtak énekeskönyvükből, azért semmi csorba nem esett lelki buzgóságukban s
nem jajveszékeltek azon, hogy ez által megingatják a
zsoltárok iránti hitet a népben. A külföldi müveit ref.
egyházak ujabb énekes könyveiben sem láthatni c kulcsot, de tapasztalhatni azt, hogy a zsoltárok nagy részét
mind kihagyták, az egy Valence-ban 1832-ben kiadott
„Les Psaumes de Dávid" cimü énekeskönyv még az,
melyben az Összes 150 zsoltár feltalálható és pedig a c
kulcs szerint átirva. Már a vaudi, neucliateli és genevai
egyesült cantonok, nem különben a zürichi is, ujabb
átdolgozásu énekeskönyveiben csak a legszebb zsoltárok
foglalnak ^helyet, sőt a „Psaumes et cantiques" cimü s
Lausanneban megjelent énekeskönyvben némely, mint pl.
a XXIII., XXIV., CXI. zsoltároknak a Goudimél-féle
* Lobwasser Ambrus (született 1515.) künigsbergi tanár müvéről a jeles Ebrard igy nyilatkozik : »Die alte Bearbeitung von Dr.
Ambros, Lobwasser ist grösztentlieils eine gesclimacklose, verwasserte
Reimerei. Nur wenige seiner Psalmen sind' brauclibar* stb. Nagy részben elmondhatni ezt a Szenczi-féle zsoltárokról is.
I. tíi

dallamaik ujjabbakkal cseréltettek ki, erdélyi hitrokonaink
is a CXLVI. zsoltár dallama helyett ezen temetési ének
dallamát „Oh áldandó szent Háromság" használják • a
„Recueil de Psaumes et Cantiques" cimü énekkönyvben
azon kivül, hogy a zsoltárok nagy részben hiányoznak,
némelyek, mint a L X X X I X . két dallami sor hiányával
vétettek/öl.
A cikkiró által fölemiitett németalföldi Énekeskönyv, mely Jorissen Mátyás lelkész által újíttatott meg,
az 1839. évi kiadás szerint előttem is ismeretes, ebben
azon sajátságos eljárás tapasztalható, hogy a dallamok a
régi négyszögű hangjegyekkel tétettek föl és a G kulcs
szerint állanak, mi azt látszik igazolni, hogy a C kulcs
még a cikkiró által fölemiitett helyen sem használtatik
többé, annál inkább képtelenség azt hinni, hogy az a
föld kerekségén, az ángolok s scótok kivételével mindenütt használtatnék. — Megengedem, hogy a Jorissen
által megújított Énekeskönyv, melyet Jiilich, Cleve,
Berg és Márk egyesült tartományok református hivei
használnak, teljesen célszerű berendezéssel bir, s a változtatások igen csekélyek, mert a közlő szerint csak 4
Zs. szenvedett változtatást, — alább a cikk folyamán pedig
azt állítja, hogy 65. Zs. uj dallamot nyert, tehát ama 4.
Zs. csak szövegileg módosulhatott, — de elég nagy változtatás az, ha 65 darab Zs. más dallamot nyert, vájjon
ezen változtatás által nem rendült e még hitük a Zsoltárok iránt a németalföldi anyafiaknak ? bizony nagyon
gyenge és gyarló hit lehet az, melyet a tökélyesebbre
való törekvés is megingat!
Nem hagyható figyelem nélkül a szerkesztőségnek
egy csillag alatt tett jegyzéke, melyben azt állítja, hogy
a dallamok rythmizálása kiforgatná népünket eddigi éneklés módjából !
A ki honunk különböző vidékein hallgatta főleg kissebb gyülekezeteink templomi éneklését, tapasztalhatta,
hogy az hasonlít igen sok helyen a dadai énekléshez,
mely voltaképen a szó valódi értelmében éneklésnek komolyan nem mondható, az ily éneklést ki is kell forgatni,
azaz ujjá, meghatóbbá tenni, de nem a rythmusok eltörlésével.
A rythmus egyik fő kelléke, alkatrésze a dallamoknak, ez által nyernek alakot, kellemet, változatosságot. Ha a dallam hangjai egyforma időérték szerint, a
szöveg béltartalmára való tekintet nélkül, amúgy vásári
koldusok módjára ejtetnek ki, mi megható van abban ?
Ha a nyelvekben a rövid és hosszú hangzók nem váltakoznának, mi kellem volna a beszédben ? Mi tenné
azokat zengzetessé, mi kölcsönözne nekik erőt, bájt ?
A francia énekes könyvekben lehető hűséggel meghagyattak a dallamok rythmusai, meghagyta azokat a jeles
Ebrárd superintendens is az általa összhangositott Zsoltároknál, és pedig oly nagy elővigyázattal, hogy a hol
valami kis változtatást tett azokban, mind kimutatta. De
már a legújabb zürichi énekeskönyvben, mely német
szövegű, a rythmusok eltöröltettek és nincsen is azokban

meg azon belerő, határozott kinyomat, hatás, mi a szerző
Groudimel által céloztatott és számba vétetett.
Akár énekeljük pedig rythmus szerint, akár nem
a felveendő dallamokat, azokat rythmusaiktól legalább
az átírásnál megfosztani nem áll jogunkban, ősi kincsek
azok, melyeket tartozunk liiven megőrizni, mint emlékeit
egy vallásosabb kornak, és ha semmi egyéb nem inditja
erre azon urakat, kik azoknak eltörlését indítványozták,
legalább kegyeletből, a szerző iránti|tiszteletből illő volna
ebbeli szándékukat megváltoztatni. ! !
A küldöttség jelentésének második pontja :
„A 150. zs. egészen uj átdolgozása pályázat utján
eszközöltessék, pályadíjul 600 darab arany kitűzése javasoltatván.
r

Az „Észrevételek" írójának e pontra vonatkozó nézetét én is osztom. Azt azonban nem foghatni meg, hogy
mikor gyülekezeti énekeskönyvről van szó, miért foglaltatik össze a 150 zsoltár ? Szerintem a kinek fogalma,
józan belátása van arról, hogy a mai keresztyéni állásponton, s a jóval fejlettebb egyházi életet is tekintetbe
véve, mily beltartalmunak kell lenni egy gyülekezet
szellemi miveltségéhez és méltóságához illő énekeskönyvnek, az a 1.50 zsoltárt nem emiitheti fel átalában, mert
abban 777 vers annyira anyagszegény, hogy nincs a
világon költő, ki azokból —• ha eredeti szövegből fordítaná is — gyülekezet számára való énekeket tudna teremteni ! ! ha pedig létezik, akkor, ha oly mérvüleg átfordítja azokat, hogy minden kellékeivel birnak egy khorál éneknek, a 600 darab arany csekély jutalom ; de oly
szövegeket, melyeknek héber őstörténelem, nemzeti és
egyéni küzdelmek s gyarlóságok a tárgyai, melyeknek egy
gyülekezet lelki buzgóságával s lelki szükségeivel semmi
összeköttetésük nincs, gyülekezeti és nem magánosoknak
való énekekké varázsolni teljes lehetetlen és képtelenség.
Álljon és maradjon a 150 zsoltár a maga eredeti valóságában ott, hol jogosult helye van, t. i. a bibliában, de
oly nemű áttétellel, mint az énekeskönyvben van, többé
már nem szerepelhet.
Van az »Észrevételek" Írójának egy merev állítása, t. i. hogy „a Zsoltárok Isten igéi." Kérdem, talán azért,
mert eredetileg a biblia alkatrészét teszik ? lehet, hogy
ott Isten igéi, de az énekeskönyvi zsoltárokról átalában
ezt állítani vakmerőség. Lássuk csak, van-é az itt például
bemutatott szövegekben Isten igéje :
1) XVII. Zs. 5. 6. 7. v. X X I I . Zs. 4. 6. 7. 8. 11.
X X I X . Zs. 3. v. X X X V I I I . Zs. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12.
13. 14. 16. 17. stb. X L I . Zs. 3. 4. 5. XLV. Zs. 5. 6.
7. v. LV. Zs. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. L V H I . Zs. 1. 2. 3.
4. 5. v. LX. Zs. 4. 5. 6. L X I X . Zs. 10. 11. v. L X X I I I .
Zs. 2. 3. 4. 5. LXXIV. 5. 6. 7. 13. 14. L X X V . Zs. 2.
3. 5. Az egész L X X V I . Zs. LXXVIII. Zs. egészen.
L X X I X . 1. 2. 3. L X X X . Zs. 6. 7. 8. L X X X I I I . Zs.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. L X X X I X . 5. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. stb. XCIV. Zs. 2. 3. 4. XCV. Zs. 5. 6. 7. CII.
Zs. 3. 4. 7. CIV. 9. 11. 13. CV. Zs. 4-től a 24. versig.
CVI. Zs. 4-től a 26. versig. CVII. Zs. 2-től a 22 versig,
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szolgáltatása határidejéül, a következő év első napja
CVIII. Zs. 3. 4. 5. 6, CIX. Zs. egészen. CXIV. Zs
tüzetett ki, azon hozzáadással, hogy a tanitók teljes kifiegészen. CXV. Zs. 2-től a 9. versig. CXXIX. 2. 3. 4.
zetéséről szóló nyugtákat tartoznak a gondnokok, az
5. CXXXV. Zsoltár 5. 6. 7. 9. 10. CXXXVI. Zsoltár
évenkénti esperesi szemle előtt, felmutatni. Ez intézkedést
10. verstől a 26-kig. CXXXVII. Zs. egészen. C X L n . Zs.
üdvösnek és szükségesnek tartjuk, csak a kivitelnél legyen
egészen. — Ezen szövegek egyátalában nem mondhatók
bennünk elegendő erély! Mint mai napság nem ritka
Isten igéinek, s nincs oly költő, ki ezekből gyülekezeti
tünemény, felmerült egy egyházunk konvenció- csorbítási
énekeket képes volna szerkeszteni! Hanem sok Zsolkísérlete, a mennyiben a díj levél tételét akként érteltárban találhatók Isten igéi is, és épen csak azok választandók ki a józan itélő tehetség alapján, mmt pl. kivá- I mezvén, hogy az ágfa is csak fa, elhatározta, hogy a
lelkész részére egyharmad részben ágfát ad. A közgyűlés
lasztották előrelátóbb s haladni szerető erdélyi hitrokoerélyesen utasította azon egyházat, kötelessége teljesínaink s más mivelt prot. egyházak. Vagy talán mi a
tésére.
keresztyéni élet magasabb fokán á"unk, mint ők ? s
nekünk többre van szükségünk ?
Megütközéssel hallottuk a bonnyai iskoláról, hogy
ott
a
magyar
állam anyanyelvét — az iskolaszék hanyagIVÁNKA S Í M L E L
sága
vagy
egyenes
meghagyása folytán-e? nem tudjuk —
(Vége következik.)
épen nem tanítják. Ugy értesültünk, hogy ez ügy pusztán
administrativ uton lesz elintézve, azért e helyen csak
azon óhajtásunkat fejezzük ki, hogy az e.-m. elnökség
a legszigorúbb erélylyel lépjen fel, az országos törvényt
B E L F Ö L D .
fel sem vevő iskolaszék irányában.

Gyűlési tudósítás Kiilsö-Somogyból.
A k.-somogyi ref. egyházmegye folyó év ápril 17
-—18 napjain Bálványoson tartotta meg évi rendes közgyűlését, a szeszélyes apiilisi időjárás dacára is, szép számú
közönség jelenlétében.
Felemlitésre méltó főbb tárgyait a következőkben
vázoljuk :
A mult évben üresedésbe jött egyházi, s a régóta
betöltetlen negyedik vil. tanácsbirói állomások, a nálunk már
szinte szokássá vált kétszeri szavazás utján, betöltettek ;
amarra Gaál György volt esperes, erre pedig Kazay
Gyula tabi ügyvéd úr hivatván el a közbizalom által.
Gaál Gy. úr munkásságát s kitartó ügybuzgalmát már
előnyösen ismerjük, azért csak örvendeni tudunk, hogy
az ő kipróbált erejét ezentúl sem lesz kénytelen a közügy nélkülözni. Az új világi tanácsbiró úrban pedig egy
uj fiatal erőt nyert egyházmegyénk, kinek működéséhez
— ismerve érzületét — ezép reményeket köthetünk.
A közgyűlés ekként megalakulván, következett a
terjedelmes, de mindamellett érdekes esperesi jelentés,
mely az egyházmegye vallás-erkölcsi életének részletes
és hű képét tárta fel. Örömmel láthattuk abban, a vallásos érzület s keresztyéni h i t tettekben nyilvánuló számos szép példáit, de természetesen, a fénypontok mellől
az árnyfoltok sem hiányozhattak. A plebánusok törvényszegés! lajstromából felemlittetett a lengyeltóti plebánus
törvénytelen eljárása, s mint vallás-sérelmi ügy, orvoslás
végett az e.-kerületre lesz felterjesztve. Szinte panaszként
jelentetett be, némely egyház gondnokainak erélytelen
hanyagsága, a tanitók u. n. kisebb járandóságainak beszedése körül; pedig e tárgyban már a mult é\ i közgyűlés azon végzést hozta, hogy a tanitóknak szerződés
szerint járó luzus, tanitáspénz stb. beszedése is a gondnt iok kötelességei közé tartozik. Most, e járulékok be-

Tanügyi bizottságunk jelentéséből s
ott felsorolt
statiszt. adatokból láttuk, hogy tanügyünk — habár
lassan is — emelkedőben van. De azt is láttuk, hogy a
m e g b ü n t e t e t t mulasztási esetek rovata
egészen
üres, mert a büntetésre b ; vatott közegek, példátlan indolentiát s hanyagságot tanúsítanak ez ügyben mindenütt *
Rendelkezünk most már végrehajtó hatalommal és felruházott tanfelügyelői gépezettel, de a törvény végrehajtása
— az már más ! Különben az e tárgyban hozott e.-ker.
végzések, szoros miheztartás végett, komoly figyelmökbe
ajánltattak a körlelkészeknek s felekezeti iskolaszé keknek.
Az e.-m. számvevőszék jelentése megnyugtató tudomásul vétetett, mert a legtöbb egyház számadásának
rendes és szabályos voltát konstatálhatta. Csupán a somi
egyház számadása kifogásoltatott, a benne sűrűn előforduló áldomási tételek miatt; ezeknek kellő mértékre
szállításával, s a könnyelműen pazarló gondnok elmarasz
talásával a számvevőszék megbízatott.
A jelentések után, egyházak és egyesek kérvényei
kerültek szőnyegre. Altalános részvéttel hallottuk olvas
tatni az elnyomorodott, öreg Pap Sámuel f.-nyéki volt lelkész kérvényét, ki, miután néhány év vei ezelőtt fia részére
feltétlenül lemondott papi hivataláról, fia pedig a mult
év őszén elhalt, mint reményeiben csalódott s most már
hivatal nélkülivé lett lelkész, bizonyos kegy- vagy nyugdíj megállapítását kérelmezte. — Az e.-m.-közgyűlés végzésileg kimondotta, hogy bár az elhunyt ifjú lelkésznek
egyenesen leszármazó, s igy kegydijra jogosított örökösei
nem maradtak; az erőtlen s gyámol nélküli agg apát,
mint felmenő ágon örököst, ki ár.vább az árvánál, erre
méltónak ítéli s ezt részére kiadatni határozza. Egyenes
* Kivételek vannak, p. o. a pesti ref. egyházmegye közgyűlésén közelebb köszönetet szavaztak három erélyes szolgabírónak épen
az e tekintetben kifejtett buzgaloméi*'-

törvényre ugyan nem hivatkozhatunk e végzésnél, de a
sziv törvényei szerint ez esetben nem is lehetett volna
másként határozni. — Sajnos, hogy egyházi statútumaink
KÜLFÖLDI E G Y H Á Z és ISKOLA.
ily eshetőségekről nem rendelkeznek.
Élénk vitát idézett fel a somi egyház s lelkész
ügye, mely szinte már 3 év óta állandó tárgya lőn a
Mutatvány a socialistikus sajtóból.
az e.-m.-törvényszéknek. E lap olvasói közül többek
(Vége.)
előtt ismeretes, hogy a somi lelkész egy végzetes memo- j
randumot terjesztett be a mult évben az egyházmegyére,
„Minthogy az Isten létezése iránti babonás hitet —
mely iratban a t. gondnok, esperes és főjegyző urak
mondja a Volksstaat — kiirtani senki más nem képes és
személye elleni élesebb kifakadások, s helylyel-közzel
nem kész, mint a socialisták, azért a mi kötelességünk
sértések foglaltatnak. Ez ügyben a vizsgálat s itélethoezen munkát egész buzgalommal és önodaadással teljesízás joga a vértesaljai egyházmegyére, mint delegált bíteni, és nem méltó a socialista névre senki olyan, a ki
róságra ruháztatván, ez a vizsgálatot megtartotta, de Ítébár maga atheista, de nem munkálódik teljes erővel az
letet nem hozott azon okból, mert közben a somi lelkész
atheismus terjesztésén/
felajánlotta, miszerint a megsértett hivatalnok uraktól
Ily beszédek után igen könnyen érthetjük; ha néhány
nyilvánosan bocsánatot fog kérni, ha ezt elfogadják;
évvel ez előtt egy népgyűlésen a socialisták egyik párttehát pótnyilatkozat kivántaték a közgyűléstől is, hogy
főnöke egész hidegvérrel ezen otromba nyilatkozatot tette:
a felajánlott elégtételt elégtételnek tekinti-e, hivatalnokai
„Mi Istent az ostobaság menedékének tartjuk, s előttünk
részére ? A közgyűlés nemmel felelt, s az egész ügyet
Isten a legfőbb roszkónt tűnik fel a világon, és épen
visszaterjesztetni határozta a delegált egyházmegyéhez,
ezért hadat izenünk ellene!" Nem borzasztó dolog-e ily
rendes itélethozás végett.
sátáni beszédeket nyíltan kimondatva hallani, és azután
A megyeri egyház ügye sem maradhatott le a zöldlátni a mint ezen ördögi tanok a hír- s néplapok hasábasztalról, mert e nélkül az e -m. gyűlés olyan hiányos jain ezer és ezer példányban kinyomatva terjesztetnek,
lett volna, mint a vásár — cigány nélkül. A zavarok
hogy a szegény, sok részben ártatlan, de értelmetlen népmegvizsgálására, az állandó megyeri deputáció kiküldenek a lelkét gyógy ithatlanul megmérgezzék? »I g e n, a
tett. A nazarénizmus egyik Mekkája, Némedi is megunf o r r a d a l o m s á t á n i — válaszolja ismét a Volksstaat
ván 3 év óla ott szolgáló lelkész-tanítóját, elmozdítását
a keblünkből előtörő ezen kérdőjellel ellátott fájdalmas
kérte, különféle ál-okok alapján. Kérelmével az egyházfelsohajtásra, — igen sátáni, lényegénél fogva, ha tudniillik
kerületre, mint illetékes fórumra, utasíttatott, hol — reSátán alatt azon lázadás szellemét értjük, melyet az emményijük — majd megkapja az igazságot.
beriség az istenek, a papok, a királyok, és általában a
A papválasztási törvények módositása tárgyában
tekintély mindenféle képviselői ellen indít. Valóban, ha a
közzétett e.-ker. szövegezés, némi módosítással- elfogadtami eszméink nem volnának eléggé erősek arra, hogy öntott, s őhajtáskép kimondatott, bogy a lelkészi fizetés
maguk által is éljenek, ha ezen eszmék nem a minden-minimuma 800 frt legyen.
nemű isteni és emberi egyeduraság megsemmisítését céloznák, akkor bizonyára a Sátán lenne az, kinek mi oltároEszmerokonságnál fogva, a papválasztási törvények
kat emelnénk, akkor a Sátán lenne az, a 'ki elé — a mi kötárgyalása után, szóba hozatott a dunántúli ref. egyházveteléseinket terjesztenénk ; a Sátán lenne az, a kit isten
kerület választási szabályzata, s inditványoztatott, hogy
ellen szórt átkaink hordozójává tennénk, akkor a Sátán
annak tiltó rendszabályai s önző partikulárizmusa ellenélenne a mi Istenünk ! *
ben, a mi egyházkerületünk is hasonló repressáliákkal
Azt mondanunk sem kell, hogy a kik igy éreznek
éljen — de csupán a kordont búzó dunántúli kerület
s igy gondolkodnak a vallásról, s keresztyénségről, azokirányában. Azonban a közgyűlés, megelégedve az egyh.
nak szemében erős szálkát képez a keresztyénség alapikerület mult évi nyilatkozatával, a különben nagyon
tójának a személyisége is. Ugy hogy készek egymás közt
méltánytalan intézmény ellen nem kívánt tüntetést renis harcba keveredni, ha valamelyik kezölük Jézus irádezni. A mely intézmény nem természetes alapokon
nyában némi tiszteletet tanusit. Igy p. o. ez előtt négy
nyugszik, m a g á t ó l ^ Össze kell annak dőlni, s mint a
ézvel a „Neue Socialdemokrat" nagy pénteki (Apr. 11,
jelek mutatják, már nem sokára össze is dől.
Lassale születésnapja) vezércikkét ezen szavakkal fejezte
Még több apró, s kevésbbé közérdekű tárgyak is
be: »A názárethi Jézus halva v a n ; ravasz papok jól érkerültek szőnyegre, de ezekkel nem foglalom el e becses
tettek hozzá, hogy tanaiból a testvériséget, egyenlőséget
lapnak már is nagyon igénybe vett, hasábjait.
s vagyonközösséget kihazudj ák. Mit használ nekik ? A
Végül, mielőtt tudósításomat bezárnám, nem mutanok /halálát követi a feltámadás. A nazarethi Jézus halva
laszthatom el a bálványosi lelkész úr vendégszeretetét s
őszinte magyaros vendéglátását, a legnagyobb elismerésvan! Éljen Lassalle Ferdinánd! (<
sel kiemelni. Ságvár, 1877. ápril 30.
Már ez nagyon kegyes beszédként tűnt fel a „Vo.'ksstaat®
előtt, s megbotránkozva abban, hogy Jézust egy sorba
KÁLMÁN GYULA
merte tenni a social demokratia nagy alapitójával Lasalref. lelkész.
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leval, epcsen kikél ama fentebbi cikk ellen. »Nagy ügy gyei
bajjal kezd a világ — úgymond — a keresztyénség tizennyolcszázados betegségéből kigyógyulni, és im most
megjelenik, egy lap, mely magát a social demokratia közegeként hirdeti, cs mégis azon törekszik, hogy a régi,
szerencsésen kiizzadott mérget más név alatt ismét boszivárogtassa a munkások koponyájába. Micsoda beszéd
ez : A nazárethi Jézus halva van, éljen Lassale Ferdinánd.
A názárethi Jézus, ha ugyan élt valaha — a mi felettébb kétséges, épen oly kevéssé volt socialista, mint Lassale keresztyén, és az egyetemes német munkás-egylet
alapitóját a szentek sorába tenni és imádni, épen oly
esztelen dolog, mint a salettci szűznek, vagy a prunktruti szent csontjainak imádása.® — Minden becsületes keresztyénnek arcába szökik a vér, midőn a Jézus által
tanitott szép imát kigúnyoltatni, cs egy »nemzeti liberális
miatyánkká * eltorzittatni látja. Ismeretes a socialistáknak
egy másik imájuk is, melyben ez a refrain :
Oda engedjük az egeket,
Hadd lakják azt az angyalok s verebek.

A magyar-török barátság a „Prot. Kirch. Zeit/
hasábjain.
A mult év utolsó heteiben, a „Neue Evang. Kirchenzeitung" hasábjain valamelyik erdélyi szász atyánkfia
tollából egy mérges cikk jelent meg, ezzel a cimmel:
„A németek Magyarországon," mely cikkben, a szász
föld rendezése ügyében hozott országos törvény, meg a
magyar fiatalok Konstántinápolyba lett utazásuknak hatása alatt sok mindenféle keserű vádat emel a cikk írója,
ellenünk magyarok ellen, hogy p. o miként rabolta
meg a magyar törvényhozás az erdélyi, különben is kihaló
félben levő szász n e m z e t e t legdrágább kincsétől, szabadságától, hogy a szlávok mennyit szenvednek tőlünk,
hogy iskoláikból, templomaikból kitiltatik anyanyelvük,
és hogy általában a magyar nép mily fanatikus ellensége s kegyetlen üldözője minden idegen nyelvű népnek,
főként a németnek. És hogy mennyire meg van a
zsarnoki hajlam a magyarban, im kézzel fogható bizonyítvány erre nézve — mondja a cikkiró — az az erős
rokonszenv, melyet nemzetük a törökök irányában tanúsít, erős bizonyítvány az, hogy csupa magyar családok
köréből valók azon ifjak, kik a testvéries érzelem rokonszenv tolmácsolása végett Konstántinápolyba, a szinte
zsarnok természetű török uemzet fővárosába elutaztak.

Valamint ismeretes az is, hogy ezen eget ostromló gygások a mily sátáni gyűlölettel vannak eltelve a vallások
iránt, nem kevesebbel a papok iránt is. Innen megfejthető, hogy oly igen magasztalják a francia forradalom
embereit, kiknek idejében »majd itt, majd amott egy egy
nemes vagy egy egy pap potrohos bendője lebegett a
Ezen alaptalan vádakkal telt cikkre a mult hó
lámpa oszlopokon; innen magyazázható ki azon nagy j
elején a >:>Protest Kirchen Zeitung"-ban egy német szárörömrivalgás, melylyel 1871-ben a párisi commune vér- j
mazású, de becsületes érzelmű honfitársunktól egy higlázi tó tetteit, vagy egy Ferré-nek vagy Raoul Rigaultgadtan védekedő cikk jelent meg, elmondva, hogy a
nak, kinek jelszava volt »halál a papokra,® embertelenszászföld nem külön állam, hanem a magyar korona
ségeit a német soeialisták üdvözölték.
alatt álló országnak egyik része és igy a szászoknak eddigi
Eddig a socialistikus sajtót ismertető cikk, melyhez
kiváltságaik megszüntetése miatt semmi joguk nincs pami a magunk részéről még csak azt teszsztik, hogy az
naszkodni; továbbá, hogy a szláv ajkú templomok és
efféle beszédek nálunk még — hála Istennek meg leheiskolák erőszakos magyarosítását hirdető sok rendbeli
tősen ismeretlenek, és a fülek az ilyekre nézve siketek,
vádak merőben alaptalanok. A konstantinápolyi útra volegfeljebb egyes fél- és nyolcadrészmüveitek szenvelgik
natkozólag pedig igy i r :
néhol néhol az efféle nyegle-bölcseséget.
Igaz, hogy azon ifjak, kik az arany szarvhoz, a félAzomban épen ezért, mert nálunk még ezen pokoli
elvek nem vertek gyökeret, őrködnünk kell, hogy ne is
találhassanak itt kedvező talajra. Arra pedig egyik legbiztosabb szer, ha akként vezetjük gyermekeink és népünk
vallásos neveltetését, hogy nem lesz kénytelen a vallás
miatt józan eszén erőszakot tenni, és nem hozatilc abba
a kényszerhelyzetbe, hogy vallásával vagy józan eszével
legyen kénytelen szakitani, és továbbá, ha nem csak a
szószékből hirdetjük a vallás fenséges és boldogitó voltát,
hanemha gyakorlatilag is felmutatjuk, kézzelfoghatóvá
tesszük előtte, hogy a keresztyén vallás, az egyháziasság, a protest. lelkészi hivatal minő áldást áraszt úgy az
egyes egyénre, mint az államra s társadalomra.

holdhoz, kiutaztak, magyar családok szülöttei, s hogy
magyar szivből eredtek azon szavak, melyek a török
nemzet iránti őszinte s hű barátságot tolmácsolták, igaz
az is, s joggal mondható, hogy ők keletre csak egyéni
érzelmeiket vitték. Igen, de a visszatérőknek köszönetet
mondott a haza, nem a ministerek, de egy nagy része
a megyéknek, s ezek között több bolyán, melyekben a
magyar nyelv nem otthonos, melyekben a nyelv és fül
csak német és tót hangokat ad és hall.
És már csak ezen körülmény is kétségtelen tanuságul szolgálhat arra nézve, hogy ha Magyarország a
százados ellenség felé baráti jobbot nyújtott, a keresztet
és félholdat a testvéries rokonszenv kötelével kapcsolá
össze, ennek forrása nem a vér- s faj rokonságban keresendő. Az, a mi Magyarországon ezen első pillanatra kellemetlen benyomást tevő zarándoklást előidézte, három
kútfőre vihető vissza, melyek is ezek : az önzetlen felebaráti

szeretet, továbbá a politikai és a hit lelkiismereti szabadságért való lelkesülés.
Az irgalmas samaritánus nem fontolgatta magában,
hogy hiszen ez egy zsidó, a ki előttem vérében fetreng,
a ki ha egészséges volna, elfordítaná tőlem mint megvetett samaritánustól szemeit, megvetne engem, s a hajlékot, melyben én tartózkodom. Nem fontolgatta, hanem
segített a szükségben levőn. A valódi emberi sziv mindenkor kész a nyomorban levőnek menedéket nyújtani;
a betegeknek van szükségük a gyógyító orvosra. Épen
Magyarország ifjúsága nem nézhette s nem volt szabad
néznie hivalkodó szemekkel, a mint a sas vértől csepegő
karmait a megsebzett vad húsába akarja vágni ; talpra
kellett ennek állni, hogy a mennyire teheti, az orvmadarat elrezzentse. A valódi férfias becsület azt hozza
magával, hogy az erős csak erős ellenféllel szálljon szembe,
nem pedig, hogy egy egészséges rontson az ájultra.
Másik kútfő a politikai szabadság iránti lelkesedés. A politikai szabadság, igaz, hogy ismeretlen
volt Törökországban egészen a legújabb időkig és
még ha szabad volt is a török férfi, de leigázva voltak s részben vannak még ma is rabszolgái és rabszolganői. De ennek dacára ne csodáljuk, ha a szabadságért
lelkesülők rokonszenvet tanúsítnak Törökország iránt,
mert nem ez volt-é, a ki 28 évvel ezelőtt a halálra keresett, vérig üldözött hőseit a szabadságharcnak tárt
karokkal fogadta, a hozzá menekült magyarok-, lengyelek-, s németekről testvériesen gondoskodott, midőn bebizonyította, hogy ő a férfias bátorságot s hazaszeretetet
mennyire tudja becsülni, s midőn készen állt, hogy inkább kardot ránt az idegenek oltalmazására, hogy sem
azokat fenyegető szomszédainak kiszolgáltassa. Hogyan ?
hát elfeledkezhetnének erről a magyarok és németek ?
De lelkesedésünknek van még egy szentebb forrása is, s ez a hit és lelkiismeret szabadsága iránti
szeretet. Saját országukban ugyan gyenge tanúságát
adták a törökök a lelki szabadság iránti figyelmüknek, de annál feltűnőbbet Magyarországon. — Itt
a mely falvak és városok felett a félhold fénylett huzamosb ideig, nem csak akadálytalanul tenyészhetett, de
még terjeszkedhetett is az evangeliomi hit; mig ellenben a mely vidékek a Ferdinándok s I. Leopold katonái
uralma alá jutottak, azokban az evangélikusok fosztogatása s üldöztetése napi renden volt. Azon fejedelmek,
kik a törökök védelme alatt Magyarországon hódításokat
tettek, mint Bocskai, Bethlen, Rákóczy, ezek mindanynyian magukkal hozták az evangeliomot is, s nyomaikban gyökeret vert a hit és lelkiismeretbeli szabadság. A
német és magyar ajkú lakosai hazánknak találnak elég
sok emléket a történelemben, melyek a törököket a lelki
szabadság védelmezőiként tüntetik fel, mig a német császárok, kivált a 17-ik században annak a leghevesebb
üldözői voltak.
Ezen korból származik a magyaroknak a németek
elleni gyűlölete és átka, de a mely átok nem a becsületes szorgalmas német munkásnak, nem a magyar állam

néinet ajkú polgáránek fejére szóratik, hanem illeti azon
osztrák németeket, egykori császári vezéreket, kormányzókat és a Bach-korszakbeli német-cseh hivatalnokokat,
a kiknek nevével és emlékével azon szerencsétlen idők
emléke össze van forrasztva.
Eddig az „Ev. Kirchenzeit." cikkje, kiegészítéséül
ennek — ha bár nem tartozik is a »Külföld" rovata alá,
ide igtatjuk Jókainak a fővárost meglátogató török vendégek tiszteletére rendezett társas ebéden mondott pohárköszöntésének egy pontját. „Európának egyik legkulturképesebb faja — mondá — l a k j a azon országot (Spanyol)
mely midőn kiűzte területéről a mohamedánokat, kiűzte
onnan a jóllétet, a művelődést, a tudományosságot, és
kapta helyette a szent inquisitiót. Mi magunk t. i. a
magyar nemzet, vallásszabadságunkat, reformátiónkat
azon korszaknak köszönhetjük, melyben Törökország
meghódoltjai voltunk. Culturánk tényezői, főiskoláink
azon korszakból keletkeznek. A vallási türelmesség, a
nemzeti fejlődés iránti érdeklődés példaképe volt az, ki
bennünket meghódított és akkor midőn meghódított, védelmezett az autodafék ellen."

IRODALOM.
Egyházi beszédek templomi és temetési használatra.
Irta L u k á c s Ö d ö n , nyíregyházai ref. leik. s a felsőszabolcsi e.-m. egyik tanácsbirája. Nyomatott Sárospatakon, 1877. Megrendelhető Klein Alfréd könyvárusnál
S.-A.-Ujhelyben. Ára 1 frt 80 kr.
Közönséges egyházi beszédek, Lukács Ödöntől. U.
o. Ara 1 frt 20 kr.
JézUS példázatai homiliákban. Pazar József szalókai
reform, lelkész, később ungi esperes után, közrebocsátja
P a z a r I s t v á n ághteleki ref leik. II. füz. Sárospatak,
nyom. Steinfeld, a főisk. betűivel. Megrendelhető szerzőnél Ághtelek u. p. Csap. — Mind három művet közelébb
bővebben fogjuk ismertetni.
KÍS török tolmács, vagyis t ö r ö k
nyelvtani
és t á r s a l g á s i v e z é r f o n a l . Magán tanulásra s keleti
utazók számára irta D a l l o s G y u l a . Budapest, 1877.
Lampel Róbert. Ára 80 kr. A 8 és fél ivre terjedő kis
munka csinos kiállítású, ügyesen van irva, s olyanok
számára, kik komolyan akarnak a török nyelvvel foglalkozni, előkészítőül igen ajánlható. Mostani viszonyaink
között különben bizonyára széles elterjedésnek fog örvendhetni.

KÜLÖNFÉLÉK.
* 0 felsége a kebele-szt-iványi helv. hitv. egyházközségnek leégett temploma felépitésére, magánpénztárából 350 frtnyi segélyt adományozott.
* A tiszáninneni egyházkerület közgyűlése f. hó
l-jén vette kezdetét, Kun Bertalan és B. Vay Miklós

urak elnöklete alatt, melyről addig is mig rendes tudósitónktól reménylhetőleg mihamarabb kimerítő tudósítást
hoznánk, megemlítjük, hogy a tiszántúU egyházkerületnek zsinattartási s illetőleg egy ad hoc convent összehívása iránt tett indítványa elfogadtatott, mint szinte azon
indítvány is, hogy a világ összes presbyterialis szervezetű egyházainak a jelen év nyarán Edinburgban tartandó közzsinatára hazai reform, egyházunk is küldjön
képviselőket. A s. pataki jogakadémiának Miskolcra
leendő áthelyezése iránti indítvány elvettetett. A népes
társasebéd alkalmával tartott pohárköszöntések egyikében
a Budapesten időző török vendégekről is megemlékeztek,
s üdvözletüket ezek számára azonnal táviratilag megküldötték.
* Lelkészválasztások. A komiósdi ref. egyház lelkészéül Vörös Benő úr helyébe H é j a s
Zsigmond
dombó-gárdonyi lelkész úr választatott meg egyhangúlag.
A felso-nyéki ref. lelkészi állomásra pedig ápril 29-kén,
V a r j a s G á b o r őszödi lelkész szinte egyhangúlag.
* A protestáns országos árvaegylet évi közgyűlését april 28-án tartotta meg B. Kochmeister Frigyes
úr elnöklete alatt, meglehetős számú férfi és nő-közönség jelenlétében. Az igazgató választmány, valamint a
női bizottság oly buzgalommal s lelkiismeretességgel vezetik ezen egylet ügyeit, hogy a közgyűlésnek az egy éven
át történt események és intézkedések tudomásul vételén
kivül alig van más teendője. Hála Istennek ez alkalommal is igy volt Előterjesztetett az évitudósitás, mely teljes őszinteséggel mondhatja, hogy árváinknak mind testi
mind lelki gondozása teljesen kielégítő. Jelentetett továbbá hogy az uj árvaház felépítése érdekéből meginditott adakozás reményen felüli eredményt hozott létre, 54
ezer s néhány száz forintra rúgván a másfél év alatt befolyt adományok, melyek lehetővétették, hogy az uj árvaház immár készen áll és a nyáron belé fognak árváink
költözködhetni, kiknek száma az ujabban felveendőkkel
60-ra fog emeltetni. Ezen fényes eredmény kétség kivül
legnagyobb részben B. Kochmeister fáradhatlan buzgóságának köszönhető, miért is a közgyűlés a legmelegebb
köszönetét fejezte ki irányában. A pcnztárvizsgáló bizotság jelentése szerint a pénztár teljesen rendben van. Végül a kisorsolt választmányi tagok helyébe ujak választattak, és ezután valamint buzgó imával kezdetett, ugy
ismét szívből eredő imával a közgyűlés bezáratott.
* Sretvizer Lajos úr közelebb felhívja a figyelmet
egy eddig teljesen elhanyagolt szerencsétlen osztályára
az embereknek, s kéri erre is századunk humanitásának
áldásait kiterjesztetni. Jóságosan gondoskodunk — úgymond — a szerencsétlen vakok, siketnémák, árvák stb.
e g y r é s z é n e k a sorsáról• de nem törődünk azon
szerencsétlenekkel, a k i k i n t e l l e c t u a l i s t e h e t s é g
d o l g á b a n a természettől oly mostoha ellátásban részesültek, hogy mint tompa e l m é j ű - e k e t ,
hülyéket
( i d i ó t á k , ) még a népiskolai közoktatás tárgyában kiadott törvénycikk 3. §-a is kizárja a nyilvános tanintézetekből. Hogy kizára+nak a nyilv. tanintézetekből, ez

ellen alapos kifogása senkinek sem lehet. Az épeszüek
közé nem valók a tompa elméjűek. Ámde, minden nevelés és oktatás nélkül még a bennök lévő csekélyke
istenadta erőt is örökre szunnyadó állapotban hagyni náluk, hogy mintegy az állati tengőélet színvonalán maradjanak éltök fogytáig, ez nem csak a humanitás magasztos elveivel jo ellenkezésbe, hanem a nemzetgazdaság józan alapelveivel sem egyez meg az, hogy teljesen k e r e s e t k é p t e l e n e k maradjanak öltökön át azok, a kiket
k e r e s e t k é p e s e k k é lehetett volna tenni, bizonyos
eljárás mellett. A magyar birodalomban Összesen 18,449
mindkét nemből való h ü l y e van. Magyar-és Erdély országra mintegy 16,614 esik e számból. (Lásd Keleti K.
„Hazánk és Népe" IX. fej.) Ennyi ezer egyén keresetképtelen lévén, családaik és hozzátartozóik, vagy közsegélyezés
által tartanak el. Megdöbbentő nagy szám, melynél csak
.az a megdöbbentőbb valóság, hogy ez ideig még csak
kezdeményezés sem történt arra nézve, hogy ezen szerencsétlenek sorsán enyhítve legyen. A magyarországi első
egyetemes tanitó gyűlés 1870 ben már hangosan sürgette
a tompaelínéjüek részére felállítani szükségelt intézetet ;
de eddig siker nélkül, mert még a kezdet elejéig sem
tudtunk eljutni. Ideje volna valahára, a kiket ez ügy rendezése első sorban megillet, hogy ezek komolyan gondolkozzanak a 16—18 ezer tompaelméjű honszülött sorsa
felett, a kik nyomorult tengődő életükkel önmaguknak
is és környezetűknek is terhére vannak. Állítsunk intézeteket, melyekben a csekély szellemi erő okkal-móddal
bizonyos mértékig kifejthető. Állítsunk menházakat, melyek megkönnyítsék az életterhét ily szerencsétleneknek.
Itt kevésbé fogják magukat szerencsétlennek érezni, mert
védve lesznek az épeszű, de nem ép szivű (szívtelen)
embertárs ingerkedése, gúnyja, sokszor durva bánás
módja ellen
* Számadás a nagy szálán cai ref. egyház újjáalakítani célzott iskolájára begyült közsegélyezésekről. (Vége.)
14. Szabón János ny. esperes úr gyűjtő ivén Jánosiban :
Pál fala községe összesen 2 frt. Jánosiban egy valaki 50
kr. N. N. 30 kr. Jánosiban többen összesen 1 frt 49
kr. Lelkész ugyanott 51 kr. Bellényen többen 30 kr.
Összesen 5 frt 10 kr. 15. Kérészy Mihály ref. lelkész
úr gyűjtő ivén, A.-Vadászon: a.-vadászi egyház 2 frt 80
kr. Lelkész 20 kr. Összesen 3 frtot, 16. M ; k a y Dániel
ref. lelkész úr gy. ivén, Ungváron : Dr. Zs. István 1 frt.
Turi Juliánná, 50 kr. Böszörm. 50 kr. Molnár István 50
kr. Katona Lajos 10 kr. Bene Lajos 50 kr. B. 50 kr.
Frankoti 10 kr. Id. Kiss János 10 kr. Ifj. Kiss József
10 kr. Egy valaki 30 kr. Itj. Kiss János 10 kr. A lelkész 70 kr. Összesen 5 frtot, 17. Papp János törvényszéki elnök úr gy. ivén Tornán : Papp János 1 frt.
Perjessy János 50 kr. Bradoóka Ágoston 40 kr. Cselényi Nándor 40 kr. Cselényi Mária 20 kr. Cselényi Anna
20 kr. Hoffony Tivadar 25 kr. N. József 30 kr. Klekner Rezső l frt. Naményi Pál 40 kr. Dobronoky László
1 frt. Összesen 5 frt 65 kr. 18. Szíj Sándor m. kir.
járásbiró ur gy. ivén Csáktornyán : Koityáry Mihály 1

frt. Közlik János 1 frt. Dembi E. 1 frt. Svágell Tamás
1 frt. Tamy 1 frt. Untsák 1 frt. Horváth György 1 frt,
Molnár Elek 1 frt. Luperszbek 1 frt Dr. Hérics János
2 frt. Zakál H. 1 frt. Névtelen 75 kr Névtelen 25 kr.
Portus Sámuel l frt Bogyay Pongrácz 50 kr. Ziegler
Kálmán 1 frt. Terbuz Gy, 1 frt. Szij Sándor 1 frt 50
kr. Zugler Lajos 1 frt Klein Ignácz 1 frt. Dr. B. Sándor 1 frt. Dr. Kovács 1 frt. Krizsár Ferenc. 1 frt. Oszszesen 23 frtot. 19. Komáromy János úr gyűjtő ivénPinkóczon: Komáromy János ref. lelkész 1 frtot. 20. Ifj.
Gróf Lónyai Menyhért úr, Nagy-Szaláncon 10 forintot.
21 Mosánszky Antal ker. jegyző úr, büntetéspénzből
hozzá befolyt illetőségből, Nagy-Szaláncon, 5 frtot. 22.
Az abaúji ref. e.-megyében, egyházlátogatás útján begyült
összeg fejében, Idrányí Ferenc dékány úr általadott öszszesen 35 frt 33 krt. 23. A tiszáninneni ref e. kerület
egyes egyházaiból (az abaúji e.-megyén kivül) közsegély
útján begyült összeg fejében, Misley Károly e.-ker. dékány úr ált?1 kézbesittetett összesen 48 frt 50 kr. 24.
Bensőn Vilmos úr Nagyszaláncon 5 frt. 25. Bárczay József úr és Bárczay Józseíhé szül. Lónyay Oália úrnő
gyűjtő iveiken Pesten : Bárczay József 30 frt. Lónyay
Gábor 10 frt. Kubinji 1 frt. Ráday Gedeon 5 frt. Legifj. ge. Ráday Gedeon 5 frt. Bárczay Józsefné 20 frt.
Tisza Kálmánné 10 frt. Lónyay Béláné 10 frt. Bujanovits Sándornó 5 fit. Összesen 96 frtot. Mely 3 év és 2
hóig takarékpénztárilag kezelt 96 frhoz hozzáadatván 18
frt 24 illetőleg 30 kr. 6 % kamat, a Bárczay József úr által
kézbesített főösszeg 114 frt 30 krt tesz. 26 Bárczay Albertné úrhölgy az iskolaépitési tervrajzért jár dij fejében 30 frt. 27. Gr. Forgách László úr, még az épitkezés
kezdetén N.-Szaláncon, mintegy 150—200 forint értékű
é p ü l e t f á t . Fogadják egyen-egyen a nagyon tisztelt
adakozók, nemes szívok érzelmének tettekben nyilvánult
ezen kifejezéseért, meleg köszönetünket! KovÁCS SÁMUEL
ref. lelkész.

NECROLOG.
F hó 24-én, épen neve napján, kisérte a szabadszállási gyülekezet, több vidéki lelkésztársa s megtisztelője a temetőbe Ádám György, nyugalomba lépett apostagi lielv. Htv. lelkész és solti egyházmegyei alespei-es urat.
Ádám György született Nagy-Kőrösön 1809. junius
17-én polgári rendű szüléktől; középtanodai pályáját szülővárosában fényes eredménynyel elvégezve, a papiakat
folytatta s bevégezte Debrecenben ; lelkészszé szeuteltetett
1832-ben s miután Szalk-Sz.-Márton, K.-K.-Sz,-Miklóson
s Dömsödön működött az egyház s iskola mezején, 1846
évben apostagi lelkészszé lett, mely hivatalát lelkiismeretes
pontossággal s ügyszeretettel viselte 1872-ig, a m'dőn
érezvén testi gyengélkedését, egyszersmind tisztességes
vagyonra is tevén szert, önk&iytes nyugalomba lépett s

j Szabadszállásra költözött,- hol rövid, de súlyos betegsége
után folyó hó 22-dikén örök nyugalomra tért.
Mig kisded egyházának emelésén fáradozott, ugyancsak tevékeny részt vett a solti egyházmegye közügyeiben,
| mely ő benne bátor és határozott véleménynyilvánításaival egyik tekintélyes és jóakaró bíráját, később alesperesét tisztelte.
Nejét pár évvel ezelőtt elvesztvén, leszármazott utódokat nem hagyván, vagyonából, a rokonokon kivül, s
azon kivül, hogy az apostagi egyházat s a solti egyház| megye özvegyi s gyámi pénztárát még életében ajándékával gyámolította. A nagy-kőrösi főgymnasiumnak ösztöndíjul 2000, a szabadszállási li. h. egyháznak 1100, a
I pesti prot. árvaháznak 100 frtot hagyományozott.
Benne egy szerető rokon, kedélyes jó barát, a humánus intézetek jóltevője s a közügyek tántoríthatatlan
bajnoka húnyt el.
Nyugodjál békében !
FÖLDI

N.

ADAKOZÁSOK.
Adakozás a pesti prot. árvaházra.
S o ó s I s t v á n igazgató úr a túrkevei takarékpénz
tár részéről 20 forintot.
K o v á c s J ó z s e f görgetegi ref. leik. 2 frt, melyhez a közelebb confirmáltak közül adakoztak : Kazás Ers. 4
kr. Nagy S. Ers. 5 kr. Farkas Kata 10 kr. Szabó Kata 10 kr.
Balog Ers. 10 kr. Győri Zsuzsa 10 kr. Gerét Kata 10 kr.
Polányi Lidi 10 kr. Katona Kata, 5 kr. Illés Fer. 10 kr.
Böndi Fer. 10 kr. Kulcsár Jós. 10 kr. Kovács Istv. 10 kr.
Persely pénz 23 kr. N. N. 13 kr. Egyházi pénzt. 50 kr.
P a p L a j o s kaj-sz.-péteri leik. 2 frt 57 kr, melyhez a következő confirmándusok adakoztak: Kovács Éva
/
10 kr., Bócz Eva 20 kr., Moharos J. Julianna 6 kr.,
Pátkai Lídia 20 kr., Liber Erzsébet 8 kr., Tőzsér E r zsébet 4 kr., Gál Elek 10 kr., Csapó János 10 kr., Varga. Terézia 10 kr., Molnár Lidia 5 kr., Moharos P. Juliánná 10 kr., B. Gál Mária 8 kr., Horváth József 10 kr.
Komáromi József 20 kr., Darabos Pál 8 kr., Domián
János 4 kr., Fehér József 10 kr., Böcsödi Sándor 5 kr.,
Darabos Juliánná 10 kr., Moharos Juliánná 5 kr., Gál
Zsófia 8 kr.', Darabos István 10 kr., Gál József 4 kr.,
Gál János 10 kr., G Moharos Mária 4 kr., Ás: oston Juliánná 4 kr., Komáromi I. 20 kr., és Csapó István 4 kr.
M o l n á r I s t v á n praeoráns néptanító 1 frt 50 kr,
melyhez az urvacsorával először élők közül a következők járultak: Nagy Samu József 30 kr., Kis István 30 kr,
Csokonai István 20 kr., Bali János 20 kr., Nagy Erzsébet 30 kr., Nagy Lidia 20 kr., Felső Erzsébet 20 kr.,
M é s z ö l y P á l tabajdi ref. leik. 1 frt 2 kr, a
következő confirmáltak tói : Pintér János 10 kr., Bencze
Károly 10 kr., Varga Sándor 3 kr., Sárközi János lOkr,

Takács János 5 kr., Ácsai József 3 kr., Gulyás József
10 kr., Bélley Lajos 10 kr., Tárnok Gábor 2 kr., Tót
Juliánná 10 kr., Kis Erzsébet 5 kr., Bölcskei Judith
10 kr., Szalai Juliánná 5 kr., Erős Erzsébet 3 kr. Sátor
Zsuzsanna 3 kr. Kovács Lidia 3 kr.

Adakozás a Bátky árvák részére.
Egy barsmegyei lelkész 1 frt. P a p p L a j o s kajászó-sz.-péteri leik. úr 1 frt. G a á l G y ö r g y kőrös-

hegyi ref. leik. úr küldött 14 frtot, melyhez a k.-somogyi
egyh.-megyeigyülés alkalmával adakoztak : Gaál György
köröshegyi lelkész 2 frt. Puskás János juti 1. 50 kr. Bocsor Lajos gyönki 1. 50 kr. Mocsi Antal esperes 1 frt.
Dömény József 50 kr. Egy valaki 1 frt. Egy valaki 1
frt. Sárközy Béla 2 frt, Bocsor József 50 kr., Szászy
József 50 kr. Egy valaki 1 frt. Poór József 50 kr. Gózon
Gyula 1 frt. Varjas Gábor 1 frt. Somogyi Kálmán 50 kr.
Cserna István 50 kr.

HIRDETÉSEK

Pályázat tanári állomásra.
Az iglói ág. h. evang. főgymnasiumban rend tanári állomásra, melylyel a német ós latin nyelves
tanítása van összekötve, pályázat hirdettetik
A pályázótól az emiitett

szakokban az ismeretek

oly

mórtóke kívántatik,

hogy a körülmények

szerint egyaránt alkalmazható legyen, úgy az al-, mint a felgymnasiumi osztályokban.
Illetmények : évi fizetés 5 2 5 f r t , lakbér 1 5 0 f r t , az őt megillető tandíjosztalék ós 4 0 köbméter
tüzelőfa a fuvarbórrel.

>

Pályázni kívánók a tanári képzettségüket, korukat ós vallásukat kimutató okmányokkal felszerelt
folyamodványaikat folyó évi május hó végéig alulírotthoz beküldeni szíveskedjenek.
Megjegyzendő, hogy hivatalban lévők véglegesen, nem hivatalban

lévők

egy

próbaévre

fognak

megválasztatni.
Kelt lglón, 1 8 7 7 . március 15-ón.

Topscher
3—3.

György,

egyház-felügyelő.

Z E P ^ l ^ á L z a - t .
A kassai ágost, hitv. egyházközség

rendes felső

tanodájánál

leánytanitói

állomásra

pályázat

hirdettetik.
Járandóságok: évi fizetés 5 9 9 f r t , lakbér 1 3 0 f r t , 2 5 köbmeter tűzi fa és tandíj. Helybeli prot.
növendékek 6 frt 3 0 krt, más felekezetűek és idegenek évi 2 0 frtot
A pályázóktól kívántatik, hogy általános szakképzettségüket,
gyar és német nyelv alapos és teljes ismeretét
évi május 23-dÍkáÍg

kimutató

okmányokkal

alólirotthoz beküldeni szíveskedjenek.

tanításban. Megjegyzendő, hogy hivatalban

lévők

véglegesen,

fizetnek.
eddigi hivataloskodásukat és a mafelszerelt

folyamodványaikat

Kívánatos j á r t a s s á g az orgonázásban ós éneknem

hivatalban lévők egy próbaévre fognak

megválasztatni.
Kassa, 1 8 7 7 , ápril

18-án.

JBrósz Jón áty
3—3

folyó

egyházi felügyelő.
Felelős szerkesztő' és kiadó-tulajdonos : Dl\ Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József.
Nyomatott: Deutsch M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

Huszadik évfolyam.

l O .

S5E

Budapest, 1877. május 18.

PROTESTAUS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
S z e r k e s z t ő - és

Előfizetési díj:

KJADÓ-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel

V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. 1. em.

W

r

félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

I^eljes s z á m ú p é l d á n y o k k a l

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésök a
mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.

Protestáns egyházunk jelene.
11.

Hogy a v á l l á s az emberi művelődés korunkig
lenyúló folyamában a legbensőbb f a k t o r o k közé
tartozott minden időben és tartozik jelenleg is, semmi
sem mutatja inkább, mint azon körülmény, miszerint
a vallási kérdések bolygatása, feszegetése, vitatása a
türelmetlenségig fokozódott izgalomba hozta bármely
korban mindenütt a kedélyeket.
A keresztyénségnek, a s z e r e t e t legdicsőbb,
legmagasztosabb vallásának is vérnyomok jelölik ú t j á t ;
még pedig nem csak a judaismus és paganisrnus osztogatott s mórt fejére halálos csapásokat: hanem
saját követőire is hagyományszerüleg szállott át szomorú örökségül a t ü r e l m e t l e n s é g , a v a l l á s i
f a n a t i s i n u s , mely a vallásos szellem normális fejlődésének útjába óriási akadályokat gördített s vallásos üldözés, testvérmarcangolás, kicsinyeskedő érdektusák színhelyévé alakitá az egyházat.

Hirdetések

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

mindég szolgálhatunk.

"VSt

tenni. Magok a nagy reformátorok sem valának képesek a hit dolgában n é z e t e g y s é g e t állapítani meg,
s bár egymás ellen irtó harcokat nem kezdtek is: de
csakugyan pártokra szakadt a protestantismus ós
L u t h e r és K á l v i n egyháza még máig sem tudá
a minden nemes kebeltől hőn óhajtott u n i ó áldott
eszméjét megvalósítani.
S a vallási tiirelmetlenkedós szelleme, véres
árnyként, feljár a sírok gödreiből még világosult korunkban is kisérteni ; ha egyházi ügyek, vallástani
kérdések kerülnek a szőnyegre, vagy pendittetnek meg
az erre hivatott sajtóorganumokban: azonnal lázas
ingerültség lepi meg a kedélyeket; a higgadt, tudományosan érvelő m é r s é k l e t medréből kikelve, epés
fogcsikorgatással sorakoznak egymás ellen a g o n d o l a t o k , és a mi legsajnálatra méltóbb, nem é r v e k ,
érvek ellen, nem e l v e k , elvek ellen: hanem e m b e r e k , emberek ellen foglalnak állást; ajtót mutogatnak
egymásnak; testvérharcra ingerlik egymás ellen a
kedélyeket. Mindenik azon gondolatban él, abban a
kedves hitben ringatja magát, hogy ő van az ö r ö k
i g a z s á g o k , a fundamentális h i t e l v e k s üdveszközök birtokában : tehát ő joggal bíráskodik mások
hitelvei, tannézetei felett.

Uraim, legyünk egymás iránt igazságosak s méltányosak, hallgassuk, hogy azután meg is érthessük
Ha széttekintünk az egyháztörténet mezejón,
egymást; magasabb nózpontok, ne a dolog lényegére
szomorú látomány tárni szemünk elé. Mennyi vérnyom,
nem néző mellékes tekintetek által hagyjuk magunkat
mennyi csonthalom minden felé. A vallási fanatismus,
vezéreltetni. Puszta véleménykülönbségek, egymástól
az egyház türelmetlenkedő szelleme még a halottak
eltérő e g y é n i hitelvek, vallásos meggyőződések szahamvait sem engedi békén nyugodni, feltöreti a kobad nyilvánítása miatt ne kongassuk mindjárt a vészporsókat, szélnek szórja a porladozó hamvakat. Az
harangot ; az ily üres vész-lármával egyházunknak
inquisitio vérbirái Róma hóhérain igyekeztek az öl- ezer baján épenséggel nem segítünk, sem a t u d o döklés s embermarcangolás nemes művészetében túlm á n y o s v i z s g á l ó d á s mindent megpróbáló, min37

dent kutató és búvárló szellemének ellent nem állha- | mindenható
tunk. A reformatió, ez előtt három századdal, a fel-

reformatio szent ügyét,

szabadított

vallási s theologiai

sajtó

lelkiismeret,

hatalmával

hadoszlopait

inditotta

a
meg

a keresztyénségnek

tudomány,

a

a szabad eszmék

s

viszik

védi meg

álláspontját.

úttörők fényes példáját;

előre a

mindegyik saját
Kövessük

a nagy

építsük az Istenországát, a

alapról

Krisztus anyaszentegyházát nem versengéssel, cívakodással, hanem egymásnak türelmes meghallgatásával,

ellen;

testvéries útbaigazításával, s ott ahol egyházunk egye-

és csak akkor

a krisztusi

terjesztik

letért a l a k j a s az egyházba becsúszott visszaélések
és az által igazolhatja ma is

isteni világküldetését, kétségbevonhatlan
ságát,

létjogosult-

ha a hagyományos egyházi tanfogalmak mel-

lett visszatér az evangyeliomi

lásos lelkesedéssel;

ekkor protestáns

magyar

anya-

örökké üde

szentegyházunk bátran tekinthet a jövendő viharaiba;
megviv az u j idők ostromával; magasan fogja lengetni

hitkincséhez: a B i b 1 i á h o z , ~ ós a tudományos buvár-

a zászlót,

lat,

melynek jelszava ez volt ós ez lesz mindörökké: h a-

a kritika

karjaira

abból azon örökbecsű
élet

sarkelveit

tartozván, az

hitélet

temes érdeke áll kockán, minden áldozatra kész val-

tápláló ősforrásaihoz; visszatér a keresztyénség drága

kölcsi

bocsátkozottan,

kikeresi

helyeket,

melyek a vallás-er-

képezik,

és a h i t lényegére

emberi józan

okossággal

nem

ellen-

keznek.

melyet a dicső hitalkotók emeltek fel,

s

ladás.
H a l a d á s ! de merre, hogyan, ez épen a kérdések
kérdése, Orthodox testvéreink is vallják a szabadvizsgálódás, a tudományos kutatás elvét: de nézetök s meg-

Az egyházi tanfogalmak, a régiség ködfelhőíbe,
valamint a

vallásos

kegyelet

nimbuszába

ma

már

hiába igyekeznek önmagokat elrejteni; a tudományos

győződésűk szerint vannak oly alapvető hitágazataink,
melyeknek

bolygatása,

megvitatása

lehet egyházunkra nézve ;

csak

vészthozó

ilyen például, a Krisztus

történelmi kritika felkeresi ott is őket, s hideg kézzel

isten

tépi le azokról a képzelem csillogó varázslepleit, me-

szerint is, a francia orthodox és liberál egyházi pártok

lyekkel azokat a népköltészet beborította: de azért a

közt szakadást idézett elő,

vallásos élet m a g k ö v e ,

elő a p e s t i e k

mi lényeges,

a mi isteni, a mi örök, a

nem omlik ám

össze a tudomány, a

vagy i s t e n i volta, mely G y ö r g y

Endre

szomorú viszályt idézett

s debreceniek

között is. Kiegye-

zésről mondja György Endre, szó alig lehet. Mert a

kritika hideg vasának érintésére, sőt inkább megtisz-

synod

tulva, megdicsőült eszményi alakban jön ki a kutató

követel; a liberálok pedig a lelkiismeret szabadságát

szellem kereszttüzének lobogó lángjai közül.

hirdetik s egyik lelkészök

A protestantismus és a tudomány egy anyaméhből született;

és mint testvéreknek soha sem ellen-

dorolnak.
volna,

H a a keresztyénség világmissiója az lett

hogy

kultuszt, uj

a régi vallási rendszerek
hitágazatokat

épitsen

romjain

fel

s

dogmákat állított fel,

melyeket elfogadtatni

túlbuzgalmában egy egy-

házi beszédében annyira ment, hogy tagadta, miszerint
Krisztus tudós ember lett volna.

tétes, mindég azonos irányban k e l l a földön átván-

,

hatalmával

A keresztyénség isteni alapitójának, a Krisztusnak magasztos egyénisége képezi tehát jelen korunkban

uj

is azon k ö z p o n t o t , mely körül a különböző t h e o -

állapítson

l o g i a i pártnézetek s irányzatok képviselői forognak.

meg, akkor a keresztyén vallásos szellem a

katholi-

A Krisztus istenségének

dogmája nem

egyszer volt

cismusnál bizonyosan megállapodott volna és a refor-

már

matiót nem látta volna soha e világ. Nem. A refor-

között, s kétségtelenül az lesz még ezentúl is sokáig.

matio nagyszerű világtényében

Én részemről e tünemény felett cseppet sem csodál-

haragosan

hányja el

ostrom és vita

tárgya

a keresztyén

theologok

a vallásos szellem a ragyogó kultuszt; ott hagyja az

kozom, mert oly nagyszerű titokteljes é l e t ,

építészet

Krisztusé, méltán költé fel minden időben a gondol-

szerű

műremekeit,

imaházakban

a drága templomokat, s egy-

zendülnek

igéi; kioltogatja az oltár
Biblia

örök

isteni

meg

az

gyertyáit,

uj

hogy csak a

fénye ragyogjon a

anyaszentegyház s z e n t e k

világ

keresztyén

s z e n t j e felett.

nagy

nagyszerű
vassal,

reformátorok,
irodalmat

hanem a

Luther,

teremtenek ,

tudomány,

Kálvin
s
az

nem

kodó nagy elmék komoly figyelmét. Oly élet és lélek,
oly szív, oly tudomány

nem láttatott

sehol mint a Krisztusé.

még soha és

Oly magasztos,

az

emberi

szellem legmerészebb röptének magas csúcsíveit

A templomok mellett iskolák épülnek fel. Magok
a

mint a

egy
tűzzel,

i s t e n i g e

túl-

haladó nagyság ez, minőnek lábai a föld göröngyeit
még nem taposták soha,

minőnek

szárnyai a föld

levegőjét még nem szeldesték soha.
Ki csudálná hát ha ily titokzatos nagyság, ily

szellemóriás

előtt

még ma is kegyeletes csudálattal

áll meg az emberiség;

s a vallásos tudaloiu,

isteni érzületforrás alig

ezen

tudja hamarjában eltalálni,

közigazgatási rendszerüket, jogi intézményeiket,

s az

összes kormánygépezetet a miniszteri felelősség alapján úgy igyekeznek átalakítani,

micsoda szavakban buzogja ki Krisztus iránti tiszte-

badság

letét, imádatszerü hódolatát és háláját.

biztosított, hozzáférhető legyen; az állam életébe vágó

Minden vallásos kebel érzi,

hogy itt egy nem

a

haza minden

hogy a jog ós sza-

polgárára

kérdéseket országos ülésekben,

nézve élvezhető,

sajtóban szabadon vi-

közönséges szabású emberrel van dolga, hanem dolga

tatják meg, s azt tanítja a tapasztalás, hogy a szabad

van egy oly magasztos szellemmel,

szó, a szabad gondo'at-

ki két

ezredév

s

véleménynyilvánítás csak

óta fénylik szellemvilágunk égboltozatán, ós mi föld-

fokozza a társadalmi közszellemet, érleli az eszméket

nek raboskodó emberei két ezredév alatt is,

s még a legzajongóbb pártküzdelmek

veset fogtunk fel ez isteni fényáradatból.
ismernék

a nagy

nem vitatkoznánk

Mert, ha

is a

polgári

közélet légkörére csak tisztitólag hatnak.

bizonyosan

Az a mi az országok és államok életében áldást

alkatrészek

hozó, csak az egyházi életre alkalmazva lenne káros,

vallásalapító mestert,
még ma is azon

oly ke-

felett, melyek áldásos életét, óriás szellemét képezek :

pusztító, veszedelmes ! ?

hanem

csássanak kegyes testvéreink, egy kissé kételkedünk.

tanulmányoznók

azt, ami fő, ami

nagy eszméit, világboldogító elveit,
társadalmi

örök

Krisztus urunk

igazságokat,
egy uj világot

lényeges,

azon vallási ós

melyek

kijelentésével

teremtett s oly civi-

Mi bizony ebben,

Hanem azt már igazán

szánandó,

megbo-

s komolyan

mulatságos dolognak tartanók, ha a parlamenti pártok
közül akármelyik,

igy szólana a másiknak: ti men-

lizátiónak rakta le alapköveit, mely felé az emberiség

jetek ki az országházból, s ne egyétek azon auyának

még csak most kezdi megtenni az első lépéseket, mi-

kenyerét,

dőn árva- és szeretetházakat épít, az egyházi ós pol-

de hát mi has/na, ha velünk még sem vagytok egy

gári jogokat ós szabadságot közkincscsé tenni törek-

nézeten, véleményen. Ilyen formán veszszük ós Ítéljük

szik, a közmiveltség forrásait mindenki előtt felnyitja,

meg kegyes testvéreink eljárását is irányunkban, midőn

mindenkire nézve hozzá férhetővé teszi. Igen az általa

bennünket, csupa testvéri szeretetből, karon fogva akar-

ledöntött világ romjai közül fényesen hódító alakban

nak egyházunkból kivezetni, melyet mi is oly lángoló

kelt ki az ő szelleme,

hévvel szeretünk mint ők, melynek jóléte, fénye, ha-

s az, a ki az ő sirja felett

ezen szavakat mondá: „Nincsen itt,

hanem feltáma-

dott", nem más volt, mint az emberiségnek, a világ töiténelemnek géniusza.

talma,

a kit,

virágzása,

ugy látszik, szerettek ugyan ti is,

jogai,

önkormányzata

felett

oly

aggódó gonddal őrködünk épen mint ők.
Legyen béke köztünk kegyes testvérek, szeressük

Ismétlem, én vészemről cseppet sem csudálkozom

Jézusunkat ne pusztán ajkainkkal, ne pusztán a hit-

a felett, hogy a Krisztus élete, istensége, magasztos

ágazatok betűivel,

személyisége

hanem életünkkel és minden tet-

s komoly érdeklődés

teinkkel ; szeressük azon valódi, igaz, magasztos sze-

tárgyát képezi a kereszlyén theologok között. Az ily

retettel, melynek a Grolgotha vérbiráiórt is vala imád-

viták, s vallásos komoly meggyőződés szülte eszme-

sága, mely átok, gyűlölség villámait senki ellen nem

cserék csak tisztázhatják a nézeteket s egy

szórta soha.

még

ma is v i t a

emelke-

dettebb megtisztult komoly vallásos hangulatnak lehetnek előidézői s megérielői.
Hanem egy az,
hogy tudniillik

hideg cynicus hang, melylyel György Endre a Krisz-

a mi felett csudálkoznom kell,

e viták,

A mi keblünket végtelen fájdalommal érinté azon

véleménykülönbségek,

mecserék még 111 a is oly heves forrongó

esz-

izgalmakat

tus isten vagy isteni voltáról, ama nevezetes cikkében
megemlékezett,

ós ugy emlékezett meg,

mintha az

egyház csak bizonyos rendszabályok, institutiók összege,

képesek felverni a kedélyekben, mint hajdanta a sötét

végrehajtója, letéteményese volna; institutiókó, melyek

századokban, mikor máglyákkal s hóhérbárdokkal akarák

által atyáink bölcsesége felemelte a kálvinista parasztot

elnémítani,

(sic) az önkormányzat eszmeköri magaslatára. Legye-

hatástalanokká

tenni

az

eszmék

láng-

keblü bajnokait. De ma már, a felvilágosultabb korban,

nek meggyőződve, hasonló elvű s gondolkodású

miért e lázas ingerültség, miért e forrongó izgalom,

fiaink akár egyháziak akár világiak, arról, hogy biz

fér-

valahányszor egy-egy vallástani kérdés megpendittetik ?

azok az institutiók egy magokban igen

íme, a keresztyén világ államai nem akarják többé,

várak lettek volna az idők ostromai ellen, Krisztusnak

hogy a jog ós szabadság

és az evangyeliomnak

csak puszta

szó

legyen,

ama világóltető

gyenge védlelke
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nélkül,

mely ama vórviharos korszakban áthatotta egyházi és
világi fér fiainkat egyiránt.

Akkor nem szégyenlő a

Krisztust sem a pap, s é m a világi ú r ; nem nevetett
akkor

senki a K r i s z t u s

felett, hanem
fényénél

az

i s t e n vagy i s t e n i

evangyéliom,

felismerte

mindenki

volta

a felszabadult Biblia
a

k o v á s z t , mely a

protestanstismus elveiben r e j l e t t ; felismerte s ápolta
azon

szellemet,

melyet

a felszabadult

evangyéliom

újra mozgásba hozott. Nem magokban az institutiók,
hanem az egyházias szellem vitte gályára

apáinkat;

s vértanúságot szenvedő papjaink mellett bibliás világi
urak képeztek rendithetetlen sorfalat.
Krisztus szellemét, azon zászlót kell ismét magasra emelnünk, mely alatt dicső bajnok apáink küzdöttenek lelkesen mind nemzeti alkotmányunkért, mind
a lelkiismeret szabadságáért; az institutiók egy magokban nem fogják eszközölni azt, hogy a protestántismus szelleme jövőben is uralja az országot, haladást
ós liberalizmust biztosítsanak nekünk, léteit, virágzást
édes hazai nyelvünknek. Avult dogmáitok felett csak
m vetünk.

Ez a nevetés idézte

elő,

egyházunk mai

válságos helyzetét; a pusztító hitközöny ezen gyöngéd
mosolyból született

meg.

Es ha

e hitközönynek, e

ragályos szellem lengésének elejét nem veszszük ideje
korán, bizony, bizony az institutiók sziklavárai egyszer csak inogni kezdenek,

de több

mint

bizonyos,

hogy egy magokban nem lesznek képesek annak eszközlésére s munkálására,

hogy a magyar

protestan-

tismus magasztos hivatását betölthesse, az önkormányzat becsét, az alkotmányos szabadság szellemét a haza
fiaiban

is fenn ós ébren

tartsa.

Bizony nem csak a

kálvinista parasztoknak, sit venia verbo, hanem egyebeknek

is

fel

kell emelkedni,

nem csak az önkor-

ménye, a z i l l e t ő k m é l t ó e l k é p e d é s é r e , ép
ellenkezőleg ütött k i ; nagy többséggel az határoztatván
el ugyanis, hogy a z e s p e r e s , nem pedig a superintendens eljárása, mint a hogy Barakonyi úr, nála szokásos taktikával mutatta be gyűlési közleményében a közönségnek, t e r j e s z t e s s é k f e l „ e l b í r á l á s v é g e t t "
az egyházkerületre ; miután a vál. szabályzat revisiója is
kéretett, s nem levén akkor már jelen a fönnebbi határozatot keresztül vitt többség, házszabályainkba ütközőleg, tárgyalás alá vétetett s 2 szavazattal határozatba
ment.
Miután tehát a mozgalom, melynek a vál. javallat
közzétételekor kellett volna megindulnia, most a midőn
már pár év óta életbe lépett a szabályzat, indittaték
meg; Somogyban részint magán érdekből, (Barakonyi
úr fájlalván nem választhatóságát) részint mint már érintém, a hus és vér (B) törvényéből; részint egy aulieus
és nepotisticus kottéria, elnöki botlást mindég védő
áldozatkészségéből;
más egyházmegyéből pedig azok részéről, a kik mindig ellene voltak az uj vál.
törvénynek, a kiknek tehát kapóra jött, Mezei esperes
ur réstörési szándoka, mivel tehát az uj vál. törv. a közelebbi sup. gyűlésen, okvetlenül s z ó b a jövend, eljöttnek látom az időt, hogy irodalmi téren is megvitattassék
egyházkerületünk választási szabályzata.
S ha minden oldalróli megvilágítása tárgyában,
alólirott fogok tollat, azért teszem, mert ugy az előmunkálatot készített, mint az egyházmegyék véleményét
összeállított bizottságban, valamint a szöveget megállapított közgyűlések tanácskozásaiban is, alólirott vezetvén a
tollat s készítvén a javaslat bemutatásakor az indokolást,
azt hiszem, jogosult lehetek hozzá szólni s állítani, hogy
a vál. törv. minden intentióját ismerem, s hogy a vál.
szabály „prot. elvellenesnek, monstruosusnak, céltalannak
stb" nyilvánított intézkedései elv-, ész- és célszerűek s
egymással benső összefüggésben levők s igy eltekintve
a bel.-somogyi partiális vitától, a l e l k é s z v á l a s z t á s
tárgyában

elvi

vitát

kezdeményeztek,

védelmére.
mányzat, hanem az egyháziasság és vallásosság eszA prot. egyház Ö n c é l ú s n e m j o g i , h a n e m
meköri magaslatára is, ekkor egyházunk ismét missióe r k ö l c s i i n t é z m é n y . Ez volt kiindulási pontunk.
jának magaslatán fog fényleni.
A kik a prot. lelkészválasztási törvényt nem e
szempontokból
kiindulva, hanem ama kiválólag jogi inPERESZLÉNYI
JÁNOS,
tézmény, t. i az államtól vett behatások befolyása alatt
bírálják és alkotják, azok, helytelenül választván a kiindulási pontot, mi természetesebb, minthogy á l l á s A dunántúli egyházkerület lelkészválasztási p o n t j a i k k a l v i s z o n y b a n , ferde helyzetben látják a dunántúli egyházkerület vál. szabályzatát.
szabályzatához.
De hozzák csak Herschel csövüket egyházkerületünk álláspontjára ; hagyjanak fel csak ptolemausi földMiután egyházkerületünk lelkészválasztási törvénye,
központiságukkal, mindjárt tisztába jönnek azon Kopera bel.-somogyi espeies által, a vál. törv. 17. §-a ellen
nik-féle rendszerrel, melynek központja az egyház.
intézett támadás esetéből, Barla, Barakonyi, főleg azonAzoknak, a kik a prot. egyházat nem csak fennban Pereszlényi barátom által több szempontból megtátartani, de fejleszteni sőt felvirágoztatni is akarják, nem
madtatott; miután a bel.-somogyi egyházmegyének Daszabad feledniök, hogy a mi a nap a naprendszerben,
rányban tartott közgyűlésén, a 17. §. elleni esperesi vét'
a mi Pál apostol volt a ker. egyház világrahatóvá téteség mennyiségére, Barla úr által provokált tárgyalás ered-

lében, az a lelkész, még müveit egyháztagokból álló gyülekezetben is az egyházra nézve, példa rá Kálvin és
Genf, Török és Pest, Wimmer és Lövő, vagy akár Piripócs példája s a szemeink elé táruló mindennapi tapasztalat, hogy hivatással biró lelkészek alatt felvirágzik, bármely kis gyülekezet is; ellenben külső-belső
eresztékeiben meginog a legerőteljesebb is, küldetés nélküli
lelkész keze alatt.

az u g y a n a z o n e g y h á z m e g y e i
gyülekezet e k b á r m e l y i k é b e n m ű k ö d i k , stb."
Választható tehát:
a) m i n d e n r e n d e s l e l k é sz.
Ez oldalról tehát, ugy a választók, mint a választandók joga, teljesen van biztosítva.
b) M i n d e n f e l a v a t o t t s e g é d - v a g y h e lyettes lelkész.
Ugy de, oly felekezet, mely a lelkészséget nem ugy
Ez axiómából kiindulva, szükség, hogy a l e l k é s z 1
fogja fel, mint a nazarénusok szektája; mely tehát hoszv á l a s z t á s i s z a b á l y z a t , ne c s u p á n a v á l a s z szas előtanulmányozás, gyakorlati életiskola, fakultálás
tók joga, h a n e m a v á l a s z t a n d ó k
iránti
és oklevélhez köti a lelkészkedhetést, a fönnebbinél szés z e m p o n t o k b ó l i s t e k i n t e s s é k s ,a 1 k o t t a s s é k.
lesebbé a választhatóságot nem teheti.
Mert ha kell demarkationalis vonalat húzni a váEllenkező eljárás, mint minden egy oldalú intézlaszthatóságra,
pedig kell, mert különben theologiai pákedés, megbosszulná magát és pedig végeredményében
lyát még meg sem futott, vagy pláne még gymnáziális
az egyházon.
legátusok- és suplikánsoknál sem fogna megállapodás leA kik tehát bármely iatézmény faktorainak egyhetni, legtermészetesebb, hogy a választhatóság ott kezmásra hatási törvényét ismerik s kellő tigyelemmel mérdődjék,
ahol a hivatalra való képesítettség okmányilag
legelik; más szóval: a kik nem országyülésünk oly sok
igazolva, az egyház által hitelesen kimondva van, melyhez
tekintetben szerencsétlen theorétikus intézkedései, idegen
tehát szó vagy kétség többé nem férhet, tehát a fakulégtájakról átültetett, aklimatizálatlan intézmények általi
tálás után.
kísérletei után, hanem a gyakorlati élet követelményei- s
tényleges viszonyaiból indulnak ki, azok létező tényeEzen intézkedés által, a választók mint a válaszzőkkel kívánnak számítani, s igy oly leik. vál. szabályt
tandók joga csak ugy van biztosítva, mint az a) alatti
fognak hozni, a mely midőn megadja egyfelől a gyüleesetben ; a mely gyülekezet választási gusztusát pedig
kezeteknek a szükséges vál. szabadságot, s megóvja őket
sem a rendes sem a fakultált lelkészek ki nem elégítaz oly könnyen felmerülhető vál. elfajulásoktól, megvédi
hetik, annak Ínyencségének nincs határa s „de gustimásfelől a szükséges fokig, a választandók érdekét, és
bus uon est disputandum."
e kölcsönös harmónia által, midőn az egyházat veszélyes
S végre is: }>Sunt certi denique hnes, quo ultra
tényezők zavaró befolyásától megmenti, már csak ez
citraque neqvit consistere rectum!"
által is előmozdítja az egyház közjavát.
c) „ S o r r e n d s z e r i n t k ö v e t k e z ő " segéd
vagy helyettes lelkész választható csak.
Ámde ilyen-é a somogyi 2. B. ugy Nagy J . esperes
Ini itt a botránykő, mond Pereszlényi barátom.
és Pereszlényi által vád alá helyezett dunántúli leik. vál.
Kisértsük
meg elmozdítani ezt a követ is.
szabályzat ?
Kánonaink nemde kötelezők ? s szabályrendeleteink
l-ör. A v á l a s z t ó k é p e s s é g
szempontkánonaink
hézagait pótlók igen, de kánonellenesek nem
jából:
lehetnek.
Ama szabályzat a választó képességet szélesebb alapra
Pedig a dunántúli egyházkerületre nézve zsinati intézfekteti, mint hazai törvényünk az orsz.gyűlési képviselő
kedésig kötelező Komjáthi Cán. III. Olass. XIV. kánona
választókét, a midőn 6. §-ában igy szól: „ v á l a s z t ó
a
káplátii sorrendet involválja, a midőn a felszentelést
minden ga z d a i vagy apai hatalom alatt
gyülekezethez,
természetesen üresen állóhoz köti, tehát
nem
álló, n a g y k o r ú s e g y h á z a
terheit
szükségszerűség
által indokoltan engedi meg; az „a bö n á l l ó a n v i s e l ő s r e n d e s e n t e l j e s í t ő s egy
s o l u t e o r d i n a t i o t" pedig, tehát a megtörténtet is
é v i e g y h á z i te b é r n é l t ö b b e l h á t r a l é k b a n
a bevégzett tények ismeretes erős logikája dacára, semn e m l e v ő g y ü l e k e z e t i tag."
misnek nyilvánítja.
Ugy tudom, hogy a választóképesség szempontjából
A dunántuli egyházkerület kápláni sorrendet felnincs is a vál. szabályzat megtámadva
állított intézkedése tehát nem egyéb, mint a fönebbi
Nézzük tehát az érem másik oldalát: nincs-e a
: alap elv logikai következménye : mert, h a c s a k a k k o r
gyülekezetek joga megszorítva.
v a n h e l y e „ o r d i n a t i o " n a k , ha ü r e s e n levő
2 or. A v á l a s z t h a t ó s á g s z e m p o n t j á b ó l :
lelkészi állomások
b e t ö l t ő se
igényli,
Erre nézve a vál szab. 4. §-a meg igy szól: „vás o r r e n d e t kell tartani a k á p l á n o k ordinál a s z t h a t ó , a v á l a s z t ó g y ü l e k e z e t b e n műt i ó j á b a n : mert ily sorrend nélkül, egész jövőt kocködő segéd vagy h e l y e t t e s l e l k é s z
kivékáztató jogsérelmek kövcttethetnének el, egyik másik
t e l é v e l , m i n d e n o l y r e n d e s és a m e g á l l a nem kegyelt káplán ellen, s a legtágasabb tér nyitattnék
pított sorrend szerint következő felavavelők szembeni önkénykedésre ; mely minden gyengédebb
tott segéd- vagy h e l y e t t e s lelkész
aki
s nemesebb erkölcsi érzettel, sőt csak önérzettel is biró,
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tehát az egyházi élet által leghasznavehetőbb egyént
elriasztana a lelkészi pályától.
Eltekintve azonban a XIV-dik kánontól, egyházkerületünk a sorrend által, a magukat lelkészi pályára
„áldozott" ifjaknak garantiát is akart nyújtani arra
nézve, hogy nem leendenek csupán áldozatai a pályának.
S ez intézkedés által, egész gordiusi csomóját oldotta meg egyházi életünk bajai egyik főbbjének.
Elől kezdem :
Atalános s az egyházi élet egész jövőjére sajnosan
kiható tapasztalat, hogy a theologiai pálya ma holnap
nem ad a szükségletnek megfelelő kontingenst.
Egy részt, természetesen azért, mert a világ kaleidoszkópja, az alkotmány megnyílta óta, sokakat elvon
az egyházi pályától; más részt azonban azért, mert az
egyházi pályára, köztudomás szerint, szegényebb ifjaink
vállalkozván, s a 12. évi iskolai pályát is csak intézeteinkhez csatolt jótétemények segélyével végezhetvén : az
akad. promotiónak nevezett tanítóskodásnak, a népiskolai törvény keretébe be nem illése óta, néhol máig 50.
bankó forintnyi kápláni évídij mellett, 5—6. sőt 8—10.
évi káplánkodásra nem érezhetnek magukban kedvet
vállalkozni; s annyival kevésbé, mert mig a választási
esélyek, épen a szerényebb, egyháziasb jellemű ifjak tehetségét nem respektálják, nem nyújtanak biztosítékot
arra sem, hogy avagy egy egész életen át is nem marad-é csak káplánnak
kit ezen rizikóval szemben,
sem kanonoki sinecurák, sem püspöki urodalmak, de a
legtöbb vidéken még „zsíros" ekklézsiák sem kecsegtethetnek.
Ha e vak sors-szerűséggel szemben, mely hogy
nem agyrém, több sajnálatra méltó példával tudnám illustrálni, a kápláni sorrend, 20. évi előkészület után, egy
igénytelen „ o t t h o n t " s „ ö n á l l ó
munkakört"
biztosit, szerény megélhetési feltételek mellett, annak a 30.
éves férfiúnak, akinek alig maradt hátra a „ p a n a s z o s
kenyérire annyi esztendeje, mint amennyit az azutáni
várakozásben átsanyargott: ugy hiszem, az egyházi élet
bajait ismerők- s ügyeit ahoz képest intézőknek, csak
eszélyességökre, atyai szivük nemes sugalmára, a lelkészi
pálya emelésére célzó s végeredményben az egyháziélet
érdekeit kellően s gyakorlatilag felfogott tapintatosságukra
mutat, midőn a dunántuli egyházkerületben a kápláni
sorrendet megalkották ; s annyival inkább, mert ily intézkedés nélkül, a segéd-lelkészek arra utalvák, hogy, bármely óv- intézkedés dacára is, a jellem- rontó s a gyülekezeteket is megmételyező korteskedés célt megszentelő eszközeivel is, s minden kinálkozó alkalmat, az
„audaces fortuna juvat" jelszó mellett, mintegy üstökön
ragadjanak, existentiájuk biztosítására ; mert hisz az a
„lenni vagy nem lenni" kérdése, melynek eszközei, meg
a morál elvei szerént is, ép oly jogosultak, mint a kenyérlopás az éhhalál ellen.
S van-e aki állitani merné, hogy a korteskedés eszközeivel bejutott lelkész, azt a gyülekezetet, melybe be-

furakodott, regenerálhatja, avagy csak konzerválhatja is,
holott „a bőn fája nem teremhet erény-gyümölcsöt!"
Mindezeknél fogva, teljes határozott meggyőződésem, hogy a kápláni sorrend s az ahoz kötött választhatóság annyira a gyakorlati viszonyokból merített intézkedése a dunántuli egyházkerületnek, hogy a leik. vál.
szabályzatnak épen egyik é r d e m é t képezi.
Helyeslik is a s. lelkészek, valamennyien a kápláni
sorrendet. Barakonyi úr is csak azért haragszik rá, hogy
azon a „világ fiai okosabbak a világosság
fiainál-"féle
elvét, a melyből kiindulva ő a pesti superintendentiában fenálló szabályok alapján, sup. vizsgát adva, egy
fejjel megelőzhetni vélte a bel. somogyi, évekkel előbb
belépett káplánokat, a kápláni sorrend keresztül húzta.
Ámde a sup. bűne-é,hogy a káplánok közt ép oly egyenlő osztalékot kiváu tenni, mint az édes atya, avagy akár a mennyei
atya jó-rosz gyermekei közt, egyenlően felhozván napját
mind a jókra, mind a . . . " ; avagy talán B. úr életbölcselete hibázta el a pályaválasztást, midőn Jákob szőrös
kesztyűivel nyúlt Ezsau áldása után.
Hogy a dunántúli egyházkerület lelkészei, kik természetesen döntő befolyással alkották meg az uj vál.
szabályt, nem akartak magoknak privilégiumot a s. lelkészek fölött, igazolja azon körülmény, hogy a sorrend
szerént következő s. lelkész ép ugy választható, mint
minden rendes lelkész.
d) De hogy a v á l . g y ü l e k e z e t b e n
működő h e l y e t t e s l e l k é s z nem
választható,
az azon előgondoskodásból történik, hogy miután a helybeli helyettes- lelkésznek önként s minden oldalról kinálkozó korteskedését lehetetlen volna ellenőrizni s
megakadályozni: ez az alkalom vonassék el tőle.
Nehogy azonban akár a gyülekezeten akár a választható
első hely. lelkészen jogsérelem követtessék el, a fönebbi,
Pereszlényi barátom szerint tán superflua cautela által
megengedi a vál. törvény, hogy akár az illető hely.
lelkész, akár a gyülekezet kérelmére, az érdeklett káplán,
a választási időre, a választó gyülekezetből, más gyülekezetbe tétessék át.
Hol itt az absurdum, hol itt a jog- elv-ellenes ?
Hogy ebből Barakonyi úr szerint az következik,
hogy p. o. Somogyban mostanában, mindig rendes lelkészek választattak meg a gyülekezetek által, az az uj
szabályzatnak csak is é r d e m e , s látszik, hogy a vál.
szabályzatot alkotók gyakorlati férfiak voltak, s tudták, hogy azon ép ellenkező előbbi jelenség, hogy mindig s. lelkészek választattak majd minden gyülekezetbe,
abból szármázott, hogy a vál. gyülekezetben műküdött
h. lelkészek is választhatók voltak, önérdekükbeni működésük ellenőrizhetlen volt.
Nem
az uj vál.
gyakorlati
élet terén
lelkészek

sokkal helyesebb, nem sokkal üdvösebb-é, hogy
szabályzat a már aktivitásbau levő, tehát a
élet által is kiképzett és kipróbált, az egyházi
tán hasznos közszolgálatokat is tett rendes
figyelembe vétetését biztosítja a választások-

TI ál, az iskolából csak most
szemben.

kijött

ifjú s.

lelkészekkel

Hiszen Bátorkeszi országos liirfí pomologunk is
nemes gyümölcseit speciális jellegük kifejlődhetése s igy
értékük megitélhetése végett, utóérésnek teszi ki : ily
okszerű eljárás volt szabályzatunk fenti azon intézkedése,
hogy a választó közönség megóvassék lehetőleg attól,
hogy őt a fiatalság varázsa, az ifjúsághoz fűzött remények
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KÖNYVISMERTETÉS.
A zsidó népről. *
Észrevételek nt. Kozma J, urnák e lapok 8. száma által hozott cikkére,
(Vége.)

A zsidóknál tiltva volt még a nyomtató ökörnek
száját is bekötni, még inkább az ételtkészitő szolgát az
abból való evésben gátolni; másrészről a rómaiak önzése
egy sajátságos szájkosarat talált fel a kézi malmokon
őrlő rabszolgák s szolga nők számára, hogy az örlott
gabonából csak egy szemet is meg ne ehessenek." *
A zsidók történetét vizsgálva be kell ismernünk,
hogy fogalmaik istenről, erkölcsiségről folytonosan tisztultak, hogy az ó kor népei közt nincs egy sem, mely
hosszabb miut ezredéves múltnak emlékeit több erkölcsi
ép erővel hordozta volna, mint a zsidó.
r

Es Tacitus, ki az egyptomi vagy zsidó vallási szertartást elfogadott rabszolgák s szabadosok csapatjaira,
midőn vallásukért száműzetésbe vagy keresett veszélybe
hajtattak, hidegen megjegyzi: „si obgravitatem coeli interissent, v i l e d a m n u m ; " ** azon nép élén, mely a tivornyák ban kifáradva, vagy a piacon magát eladva, ott
mulatott a vadállatok karmai s a gladiatorok fegyvere
alatt százanként elvérző boldogtalanok halálhörgésein, nincs
jogositva ily ítélet kimondására: „ludaeorum mos absurdus sordidusque." ***
Az emberi méltóságot, a lelkiismeret szentélyét
nemzeti tévedései dacára is hivebben megvédte az a lenézett, öltözékében elhanyagolt zsidó, mind az Antiochusok-, mind a Caligulákkal szemben, mint Tacitus népe,
mely a cirkus vad gyönyörei után ott tömjénezett egy egy
Istennek megtett zsarnok szobra előtt.
Nt. Kozma úr továbbá megróvja még a zsidókat
nemzeti kevélységükért
Nézzük mily sulylyal bír e vád, összehasonlítva a
zsidókat a többi népekkel !
Az ó kor népeinek nemzeti istenei voltak, mindenik nép azt hitte magáról, hogy ő az általa imádott
* Bibi. rég. 131 1.
** Annál. Lib. II, cap. 85.
*** Hist. Lib. V cap. 5.

varázsa, lidérc fényként oly pocsolyába vigye, honnét
nincs kigázolhatás ; más részről mintegy biztosíték nyujtassék, a küllátszat helyett béltartalommal bíró s ép
azért szerény, portékáját piacra nem vivő, egy házias
jellemű ifjúnak is arra, hogy az egyház az édes anya
gondoskodásával őrködik jövője felett.
KŐRMENDY

SÁNDOR,

Vége következik.

/"••s

/\

istenségnek választott kegyeltje, s igy a többi nemzetek
Ő nála alábbvalók.
E hitből szükség-szerüleg következett mindenütt a
nemzeti kevélység.
Az idegent lenézte az egyptomi. Már vallásánál
fogva is más népeknél feljebbvalónak hitte magát a római, s feljogosítva arra, hogy meghódítsa s kizsarolja az
idegen országokat rendre. Jogot, szabadságot csak a
maga számára követelt, másnak legfeljebb csak engedélyezett. Rómában volt otthon az a hatalmas nemzeti polgár-büszkeség, melyhez hasonlót a világ nem
látott.
Vegyük a görögöket. Ezek is nemzeti isteneikre hivatkozva, kicsinyléssel néztek a többi népekre. A mi
nem görög, az barbár volt. A rabszolgaságot illetőleg
még Plátó s Arístoteles is azon nézetben vannak, miszerint a barbár népek arra rendeltettek, hogy a nemes
görög közülök requirálja rabszolgáit.
A zsidó vallás Renánnal szólva, szinte egyike volt
a világot betöltött számtalan nemzeti vallásoknak. Izrael
hasonlókép ugy imádta a Jehovát, mint nemzeti Istent,
kinek ő kiválasztott népe. Ezen hite, hogy ő a választott
nép, megmaradt még azután is, mikor már — a fogság
után — a Jehovát nem ugy tekintette többé mint egyet
a többi istenek közül, hanem mint egyedüli, minden népek és országok felett uralkodó Istent. A nemzeti vallás
igen természetesen itt is, mint más népnél, megszülte a
nemzeti önérzetet, illetőleg büszkeséget.
Különben ennek dacára is, a zsidó igen megfért
bármely nemzetiség körében. Mig egy részről büszkén
vallotta magát a zsidó Jehova választott népének, s szent
meggyőződése volt, hogy egyedül a Jehova tisztelete
boldogít, másrészről azon ősi jóslat nyomán: te benned
áldatnak meg a föld minden népei, éledő lelkesedéssel,
iparkodott az egy igaz isten imádásáuak terjesztésével a
pogányokat is az üdv részeseivé tenni. Hittérítői buzgalma mindig nagyobb tért nyitott a Jehova ismeretének
s tiszteletének. Zachariás prófétának jóslata : „megragadj á k minden nyelven való pogányok közül tizen is a
zsidó köntösének prémit, mondván: elmegyünk veled, mert
hallottuk, hogy veletek az Isten," * számtalau helyen
* Zach. 8-r. 23 v.

beteljesült. A pogány világ bomlásnak indult politikai
és vallási viszonyai között mind általánosabbá lön a hit,
hogy a zsidó törvények, illetőleg vallási szertartások elfogadásában találhat az ember boldogságot. ** A monotheismus mindenfelé hódított. Damaskusban végül csak
nem minden nő áttért a zsidó vallásra.
És mig egy felöl a görög római intelligentiában
divat volt a szegény és vallásához merev következetességgel ragaszkodó zsidókat gúnyolni, másrészről egyre
terjedt irántuk itt is a bámulat s érdekeltség. „A zsidóknak annyi barátjuk volt mint rágalmazójuk. Komolyságuk, jó erkölcseik, isteni tiszteletük egyszerűsége, igen
sok embernek tetszettek. Az emberek valami fensőbbségét éreztek bennük. Egy kiterjedt monotheistikus és
mózesi propaganda alakult s hatalmas mozgalom keletkezett e különös kis nép körül. Különösen a nők vonzódtak e rongyokba burkolt missionáriusok felé, s nem
győzték dicsérni a kincset, melyet találtak, a boldogságot,
melyet élveztek." ***
Nt. Kozma urnák" véleménye szerint a zsidók a
monotheismusnak Egyptomból elhozásán kivül említést
sem érdemelnek.
Tehát ez az érdemük még is megvan, de csak is
ezen egy. Jó, tegyük fel. Azonban valamint azon állításra, hogy Kolumbusnak America felfedezésén kivül
alig van érdeme, meg lehet jegyezni, hogy igen , de
ezen egy ténye következményeiben az érdemek oly fényes sorozatát vonja maga után, mely biztosítja nevének,
a méltó helyet a halhatatlanság oszlopán: ugy a zsidó
népnek is ezen egy említésre méltó tette is oly hervadatlan érdemkoszorut képez, melyre a haladó emberiség
mindenkor csak tiszteletteljes hálával tekinthet vissza.
A világtörténet lapjait forgatva, azon meggyőződésre
jutunk, hogy egyes népek, kitűnő talentumok birtoklásában, a többiek közül magasan kiemelkedtek : a mivel odés
egyik vagy másik tényezőjében nem csak kortásaiknak,
hanem az utókornak is tanítóivá lettek s igy mintegy
hivatásszerű működést végeztek.
Ott p. u. a görög nép, mely a szépség tökélyének
elérésére áldozta erejét, s a költészet, művészet s bölcsészet terén vívmányaival páratlanul áll, még ma is tanitó
mester.
Ott a római, mely a gyakorlati térre irányozva értelmi hatalmát, a jogfejlesztés mezején oly eredményeket vívott ki, hogy még korunk jogtudósai is ő hozzá
járnak iskolába.
A művészet, s jog mellett szüksége volt az emberiségnek a tisztultabb vallási fogalmakra is. Tisztelettel
kérdem : melyik az a nép mely a vallási téren az emberiségre nézve nagyobb jelentőségű szolgálatot tett mint
a zsidó ?
Az meglehet, hogy a zsidók a monotheismust Egyptomból hozták. Fergusson s mások alapos kutatások nyo** Joseph. Ant. XX. II. 5. 6.
*** Renan. Az Apóst. 347 lap.

mán komoly érvekkel bizonyítják, hogy az emberiség
életében a pogányságot megelőzte a monotheismus; ez
uralkodott először Egyptomban is. Ámde később e hit
az érzékiség túlsúlyra jutásával, a legdurvább babonák
hálózatában enyészett el mindennütt. Csak egy nép volt
a mely megőrizte, híven, a zsidó; megőrizte küzdve
folyton mind a saját keblében fel felcsapongó érzékiség,
mind a szomszéd népek betolakodó csábos példája, mind
hóditóinak megvetése, üldözése ellen.
A monotheismus ni3gvédésére s meggyökereztetésére concentrálta a zsidó egész nemzeti erejét; s a mit
e téren létesített, „a törvény nekünk a Krisztusra elvezérlő mesterünk."
11a voltak a görögnek Phidiásai, Ilomerjai, Plátói,
a rómainak Iloráczai, Cicerói, Catói, voltak a zsidónak
Mózesei és prófétái, kik nélkül Krisztus megjelenése
nem lett volna lehetséges ; a zsidó nép köréből léptek
elő az evangélisták és apostolok, kik meghozták a világnak az isteni szeretet, az üdvözülés hitét.
Ha a római jogtudósok- s görög költők- és philosophusoknál százezerek kerestek a későbbi korban is útmutatást, lelkesedést; a próféták- Jób- a zsoltárok könyveiből s az evangéliumokból mint szent forrásból milliók
és milliók merítettek vigaszt és boldogító reményt. És a
lélekemelő vallási igazságok — melyek e könyvekben
lelhetők — nem avultak el még ma sem.
A zsidó nép sorsa tragikus. Magasztos vallási eszméket ápolt lelkében mint lángoló tüzet: e tűzet azon
ban bűnhődés, az az szenvedés nélkül nem hordotta soha,
sem egyén, sem nép kebelében. Ki az eszmék világáért
él, az a tényleges világgal összeütközik.
Hogy híven megöritze az egy Isten tiszteletét, s
ennek elterjesztésével törekedett megteremteni azon kapcsot, mely az emberekel, tekintet nélkül szin- s nemzetiségre közelebb fűzze egymáshoz, hogy végül ép e nagy
feladat megoldására Messiást szült önön kebléből, ez
örök dicsősége a zsidó népnek. Hogy a monotheismus
terjesztésével saját theocratiáját is felakarta erőszakolni,
hogy vallási törvényeinek a betű szigorával megtartásától
tette függővé a Jehova kegyelmét s igy fanatismusra
tévedett, ez hibája, melyért megbűnhődött.
Összeütközésbe jött kikerülhetlenül a külvilággal.
Az általa terjesztett vallási igazságok diadalra jutottak,
nemzeti léte, theokratiája végkép megbukott. A világ
legyőzte őt fegyverrel, s ő, bár nemzeti létének árán —
meggyőzte a világot vallási eszméivel, az egy Isten
hitével.
GYURÁTZ

F.

Az énefceskönyv újításáról mi a vélemény Tiszántúl, Dunán-túl ?
(Vége.)

A szoros értelemben vett gyülekezeti, nem pedig magánházi éneklésre alkalmazható zsoltárok száma voltaképen
alig haladja meg a 30-at; ezeknek teljes mérvű átfordi-

tása- pedig 600 darab aranyat nem igényel. Ha azonban
meg van bennünk az áldozatkészség, tegyük azt, mit az
amerikai s némely evangélikus egyházak tettek, t. i. a
bibliának alapigékre alkalmas főbb pontjaiból is készíttessünk énekeket; miért ne tehetnők ezt mi is, mennyivel
hatásosabbak volnának ezek némely zsoltároknál! s menynyire alkalmasak lennének az alapigék nyomán tartott
egyházi beszédekre velők rá énekelni ! !
A küldöttség jelentésének III. pontja:
„Május havában ugy nyomassanak a zsoltárok, hogy
az énekeltetni nem szokott versek hagyassanak ki, nem
különben a feltűnőbb verselési és nyelvezeti hibák is
javíttassanak ki."
Ezen pontra tett érveléseiben az „Észrevételek"
irója, miután sok mellékes kitéréseket tesz, per longum
et latura igyekezik kimutatni, hogy „mily üdvös hatásúak
a zsoltárok," melyek ugyancsak az Istennek tiszta igéi,
továbbá, bár azok tartalmilag az Izráel fiaira illeni látszanak is, mindazáltal igen tanuságteljesek és épületesek (?) azok a keresztyénekre nézve, kívánná tehát,
hogy azok é p s é g b e n m e g t a r t a t n á n a k . A feltűnő verselési és nyelvezeti hibák javíttassanak ki, de az
ne történjék az eredeti szöveg rovására, s a 777 vers és
LIII. s LXXVI. zs. kihagyása, tetemes megcsonkítása
volna az Isten igéiuek. — Sic — ! !
De mennyire megcsonkíttatnának az Isten igéi, ha
pl. a LXXVI. zs. 3 verséből ez a tétel kihagyatnék :
Mind s z e k é r , mind ló elaluszik."
Ha a L X X V . zs. 5. verséből e tétel kidobatnék :
„A pohár ő kezében, Melyben vagyon veres bor,
Melyet teli tölt sokszor, De végre a gonoszok, A seprejét
megiszszák*"
Ha a L X X I I I . zs. 4. verse e soroktól megfosztatnék:
„Fénylik szemök kövérségtől, Kidülyedtek a fejekből."
Ha a LXXVIII. zsoltár 33. verse végkép kimaradna, melyben ily magas igék vaunak:
„De az Úr Isten felkele ismétlen,
Mint a ki a mély álomból felserken,
És mint a ki sok bort ivott és kiált"

pompás hasonlítás!! tehát ha ily és ezekhez hasonló
számtalan gyarló kifejezések kihagyatnának, akkor ugy e
a közlő úr szerint ez csonkítása volna az Isten igéjének?!
Utóbb azt is nyilvánítja bezárólag az "Észrevételek
irója, hogy „az istentiszteletet hiven gyakorló közönség
nem érzi szükségét az énekeskönyv megváltoztatásának,
csak a parádéból templomba járó, túlfinomitott modern
izlésű urak és hölgyek kedvéért, kik vajmi ritkán porozzák be a templomban ruháikat, kellene uj köntösbe öltöztetni azt" stb.
Ennyi egybevontan ezen szüntelen egy körben
mozgó vélemények értelme és tartalma.
Ily hétköznapiasan nem fejezte volna ki magát egy
közönséges műveltségű ember sem; alig hihető, hogy a
cikkírónak valóságos tiszta fogalma volna egy az Ur

lelkétől áthatott gyülekezet szellemi méltóságához illő
beltartalmu énekeskönyvről, sőt kétségbevonható, hogy
a 150. zsoltárt az első verstől az utolsóig átolvasta vagy tanulmányozta volna.
Ha már csakugyan oly fönséges beltartalmuak átaIában és kivétel nélkül a zsoltárok, mert megjegyzendő,
hogy mindég énekeskönyvbeli 150 zs.-ról beszél — mi
az oka, hogy a tudományossága által kimagasló Dr. Ebrárd superintendens, k i e téren első tekintélynek mondható, Ausgewahlte Psalmen Davids« cimü dolgozatában
csupán csak 30 darab zsoltárt érdemesített átdolgozásra ?
— közben legyen mondva, ezt a művet ajánlom az
énekügy barátainak. — En azt hiszem, de talán mások
is lehetnek ily véleményben, hogy ha valaki, ugy ő is
fel tudta fogni a zsoltárok tartalmi belbecsét, és ha a mai
előbbre haladt keresztyéni elvek igényeihez illőknek és
alkalmasaknak találta volna, akkor az összes 150 zsoltárral kész lett volna foglalkozni, és ha az összes zsoltárok a cikkíró komoly állítása szerint a legkitűnőbb
imákat és fohászokat, s az Isten legméltóbb dicséretét tartalmazzák : mint például ugy-e a XLIV. zsoltár
6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. v. melyben a szent költő ugy
osztozik és perel az Istennel, mint valami léha halandóval — mi az oka mégis, hogy a művelt külföldi s legközelebb erdélyi hitrokonaink is csak azokat vették föl,
melyeket a mai keresztyéni állásponton az Istentisztelet
gyakorlására legcélszerűbbnek tartottak ?
Azonban terjedelmes nem akarván lenni, nem
fűzöm tovább a cikkíró véleményére tett észrevételeimet,
láthatjuk ennyiből, mily sajátszerű nézetek merülnek töl
a végett, hogy az énekügy tova fejlődését megakadályozhassák ; de azt hiszem, hogy az ily ódon nézeteket
a közvélemény viharja rövid időn semmivé teendi.
A mi illeti a csurgói tanári kar véleményét „templomi énekeinkre nézve," e tekintetben, minthogy e cikk
az elébbinek viszhangja, szolgáljanak némileg válaszul
az eddig általam elmondottak, az utolsó pontját azonban
a tanári kar magas véleményének egy kissé mégis szellőztetnem kell, a vélemény végpontjában ez áll:
„Óhajtandó azoknak, t. i. a 150 zs.-nak — a lényeg megtartása mellett újra leendő átdolgozása, de mégis
hogy nagy és szembetűnő eltérések ne történjenek, hogy
népünk értelmi és érzelmi körét azok át ne lépjék." Ez
még eddig csak mehet; továbbá :
„Óhajtandó az úgynevezett csillagos zsoltárok és
versek szaporítása, a c s i l l a g t a l a n o k
olvasókönyv gyanánt
szolgálandvántovábbra
i s n é p ü n k n e k . ' ' De már ezzel a szegfejére ütött a
tanári k a r ! Hát a „Szentek hegedűje" és a kis „História" nem jobb volna népünknek olvasmányul ?
Ugy látszik, hogy a tisztelt tanári kar sem sokat
forgatta a zsoltárokat, mert a fentebbi nyilatkozatból
az tűnik ki, hogy azok béltartalmát csak felületesen ismeri. Ugyan kérem az általam előbbidézett csillagtalan
versek közt hány van olyan, melyből egy magyar ref.
í ember valami hasznost, gyönyörködtetőt, vagy lelki vi-

gasztalására szolgálót tudna olvasni ? talán a CIX. zs. ?
vagy a L X I X . zs. 10. 11. verse?
Szaporitani a csillagos zsoltárokat és verseket nem
oly könnyű feladat a l é n y e g
megtartásával,
mert sok zsoltár, béltartalma sajátságánál fogva csekély
anyagul szolgál, s ba itt ott egy-két tétel megakad is,
nébol a szövegekben, mely használhatónak látszik, de
nem elegendő arra, hogy abból egy teljes öntetű tartalomdús ének állittassék elő. A csillagtalan versek népolvasmányul ajánlása pedig igen korszerűtlen!! Mit tanulna abból a nép, mely által érzelmi és szellemi látkörét szélesbitené vagy vallásos öntudatát fokozhatná? Azok
a csillagtalan versek a l é n y e g
megtartásával
sem lesznek alkalmasak arra, hogy olvasmányul s a hivők lelki épületére szolgáljanak, ha igen, akkor az népünk kiskorúságát, csekély felfogását, szellemi szegénységét jelzené. Népünknek, ha azt akarjuk, hogy olvasmány által művelje magát, nem egyéni gyarlóságokat,
értéktelen köznapi dolgokat sokszor a csömörlésig magában foglaló csillagtalan zsoltár versekre, hanem „Népkönyvtárra" van szüksége.
Ily elvek és nézetek mellett, minőket a zsoltárok
harcositól olvastunk, várhatjuk, hogy még a b i b l i a i
c s o d á k is maholnap versekbe foglaltatnak és dallamosittatnak!
Kívánja a tanári kar a zsoltár dallamok megtartását is, de talán csak a legcélszerűbbeket ?
Nem gondolhatni másként, mert átalában mind megtartani azokat, akár szükségesek akár nem, annyi volna,
mint hadat üzenni a tanítói karnak. Képzelhető, menynyire fog örülni az összes magyarhoni ref. tanítói kar,
ha megtudja, hogy 4. 5. 6. osztály vezetése és a szám
nélküli tantárgyak felvétele mellett, még legalább is a
temetési énekekkel együtt 140 éneket is be kell tanítani
évenként. De mint tapasztalni lehet, ugy látszik, hogy
a tanítói kar szép csendesen belenyugszik akármennyi
dallam tanításával legyen megterhelve, mert e részben
közülök senki nem szó Halt föl, holott az énekeskönyvet
aligha jobban és behatóbban nem ismerik, mint a zsoltárvitézek.
A 150 zs. hőseinek ajánlom, olvassák meg a derék
Fáy András „Óramutató" című müvét, sokat tanulhatnak belőle énekeinkre vonatkozólag is. Nagy kár, hogy,
nem él most, de még nagyobb, hogy őt nem pótolja
senki.
Miután a magam nézeteit az énekeskönyvre nézve
már a „Prot. Figyelmezőben" is közöltem, és pedig 34
évi tapasztalás és népélet tanulmányozás folytán, azoknak ismétlésébe nem bocsátkozom, — ha van kilátás
arra, hogy a 150 zs. az eredeti szövegből, teljesen a
keresztyéni álláspontnak minden tekintetben megfelelőleg
átdolgozható, akkor hozzá kell fogni, ha pedig nincs,
egyelőre legalább csak annyit tegyünk e részben, menynyit erdélyi hittestvéreink már ezelőtt évtizedekkel tettek.
IVÁNKA

SÁMUEL.

B E L F Ö L D .
A tiszáninneni ref. egyházkerület ez évi
szi közgyűlése.

tava-

Egyházkerületünk, folyó hó 1—4 napjain, K u n
B e r t a l a n szuperintendens és id. báró V a y M i k l ó s
főgondnok urak kettős elnöksége alatt, M i s k o l c o n tartá
meg ez évi tavaszi közgyűlését. A szép számmal egybegyűlt
közönség, bizonyos aggodalom és szorongás nyomása alatt
jelent meg az ottani leánynövelde tanácskozási helyiségében, mit azon leverő hir okozott, hogy szeretve tisztelt
főgondnokunk, ez alkalommal állásáról lemondani szándékozik. Annál nagyobb és kedvesebb vala azonban
örömünk, midőn bensőséges, szivből jövő megnyitó beszédében fölemliti ugyan előre haladt kora terheit; de mert
érzi, hogy a megválás által annyi kedves, szép emlékekkel, szivének legérzékenyebb húrjaival kellene szakítania,
azért továbbra is felajánlá, általunk eléggé soha meg nem
hálálható nagybecsű szolgálatát. Mi fölmelegszünk, rendesen
erőt szerzünk nagyságának, bölcseségének közelében, azért
bizonyára hálával tartozunk a gondviselésnek, hogy meghallgatá a Mózes ajkáról átvett emez imánkat: » K é r l e k : ne h a g y j el m i n k e t ; m e r t te t u d o d ;
hol k e l l m e g s z á l l a n u n k e p u s z t á k a t
és
l é g y n e k ü n k s z e m ü n k g y a n á n t . " X I Mózes
X : 31. E kedves hatású megnyitó beszéd után
Kun
Bertalan superintendens olvasá fel évi jelentését, részletesen eléadván abban egyházi életünk egy évi történetét,
rámutatva a haladásra és eredményre, a mit tevénk és
felmutatni képesek vagyunk, s a tapasztalaton nyugvó
intelmeket adva, bajaink orvoslása s legközelebbi teendőink iránt.
A tanácskozás fontosabb, közérdekű, sőt sok tekintetben, elvi fontossággal biró tárgyai, a következők valának.
Egyház kerületünk abbeli korábbi határozatát, melynél fogva szívesen vesz részt a p r e s b y t e r i e g y h á z a k, folyó évi julius havában, Edinburgban tervezett
f o g y ü l é s é n , oly módon kívánta érvényesíteni, hogy
egyházi és világi főgondnokait bízta meg azzal, hogy a
mennyiben biztos tudomásuk van arról, mely szerint a
tiszántúli egyházkerület, az emiitett mozgalom érdekében
minden esetre fog küldeni követeket, gondoskodjanak arról, hogy a kinevezendő küldöttségi tagok, megbízás folytán, egyházkerületünket is képviseljék; szíves készséggel
kijelentvén azt, hogy az oda és visszautazás költségeinek
arányos fedezéséhez egyházkerületünk hozzájáruland ; csak
is azt ajánlván a követeket küldendő egyházkerület figyelmébe, hogy a küldöttség egyházi és világi tagokból
álljon.
A tiszántúli egyházkerület egy jegyzőkönyvi átiratban, részletesen eléadván a lehető legközelebbi időben
megejtendő z s i n a t t a r t á s r a vonatkozó intézkedéseit

arra hivta fel egyházkerületünket, hogy nyilatkoznék és
munkálna is közre, egy alkotmányozó zsinatnak, mielőbbi
megtartására s e célból tisztán ezen fontos ügyben, D e b r e c e n b e n , „ a d h o c " tartandó, érvényes határozatok
hozatalára jogosított e g y e t e m e s
értekezletre
az 1873. évi értekezletet javaslatba hozott arány szerint
intézkednék a képviselők megválasztásáról. Egyházkerületünk meg levén győződve a zsinatnak immár tovább
nem halasztható voltáról, készséggel csatlakozik az annak
megtartása érdekében megindított mozgalomhoz, s elfogadja maga részéről a Debrecenbe indítványozott „ad
hoc" tartandó, érvényes határozatok hozatalára jogosított
egyetemes conventet annyival is inkább, mert hiszen a
tiszántúli egyházkerület e tárgyban tett javaslatában, határozott közeledést lát azon állásponthoz és felfogáshoz,
melyet egyházkerületünk, e tekintetben, már régebben
elfoglalt és magáénak vallott. Titkos szavazattal, a következő conventi tagok választattak meg: a két egyházkerületi elnök mellé, világi részről: H e g e d ű s
László,
R a g á l y i G y ö r g y , M o c s á r i L a j o s ; egyházi részről: S z e n t p é t e r i S á m u e l ,
Fejes
István,
M i t r o v i c s G y u l a , és mindkét részről két két póttag.
Sőt, minthogy a zsinatot megelőzőleg, bizonyos zsinati
előkészületi munkálatra is mulhatlanul szükség van, e
célból egy szűkebb körii bizottság alakítása is elhatároztatott s annak tagjai szintén megválasztattak.
Komoly és hosszas tanácskozásnak képezte tárgyát
az alsó borsodi egyházmegye által fölterjesztett következő
eset. A miskolci ref. egyház presbyteriuma, botrányos
magaviselete miatt, kirekesztett kebeléből egy tagot. Az
egyháztanácsosi állástól ily módon megfosztott egyén, a
k i r á l y i l e g f ő b b f e l ü g y e l e t i j o g n a k , általa
inkább csak névleg, mint lényegében és tulajdonképeni
hatáskörében ismert fogalmából és helytelen magyarázatából indulva ki, az egyháztanácsi végzés ellen egy ő
Felségéhez intézett folyamodvány által keresett orvoslatot
mely folyamodvány a vallás és közoktatási minisztériumhoz tétetvén át elintézés végett, ez egy leiratot küldött szuperintendensi hivatalunkhoz, melyben kérdést intézett az iránt, váljon van-e joga a presbyteriumnak arra,
hogy a közgyűlésben történt botrány felett roszalását fejezze ki ? továbbá, jogában áll e az egyháztanácsnak,
hogy saját kebeléből egy vagy más tagot kizárjon ? mely
kérdésekre, midőn superintendensünk, cánonaink és a gyakorlat által is szentesitett jogainkra mutatva, felelt volna,
a vall. és köz. okt. minisztérium egy m á s o d i k leiratban nyilatkozott ; oly értelmezést adván abban a királyi
főfeliigyeleti jognak, iuely egyenesen megsemmisítené önkormányzati jogunkat s végleg elenyésztetné protestáns
szabadságunkat. Az egyházkerület azért jegyzőkönyvileg
ünnepélyes és komoly óvást eme't a két miniszteri leiratban kitetsző törekvés és felfogás ellen, kifejezvén egy
úttal azon óhaját is, vajha a minisztérium, a helyett,
hogy e ránk nézve elkeserítő leirathoz folyamodott, áttette volna az egész ügyet, mindjárt oda lett felterjesztése után, elintézés végett, az alsó borsodi egyházmegyéhez,

mint e tekintetben első sorban egyedül illetékes fellebbezési
bírósághoz, annyival is inkább, mert a miskolci egyháztanács, mindjárt kezdetben, ide utasította a köréből kizárt egyént azon esetre, ha talán a kirekesztési végzés
ellen fellebbezni kiván.
Az egyházi peres ügyek között legnevezetesebb volt
s legtöbb időt vett igénybe a t i s z a-1 ú c i felebbezett
papválasztás. Három egyén került szóba a megürült papi
állomás betöltésénél s megválasztatott R i g ó L a j o s segédlelkész. E választás ellen azonban a más pártbeliek,
az alsó zempléni egyházmegyéhez kérvényt adtak b e ;
mire az egyházmegye, az ügy megvizsgálása végett egy
tekintélyes küldöttséget nevezett ki, s ennek terjedelmes
jelentése után a választást törvényesnek látván, megerősítette Rigó Lajos megválasztatását. E megerősités ellen az
egyházkerülethez fellebbeztek az ellenpártiak. Felolvastattak tehát a rengeteg halmazt képező nyomozási iratok
s minthogy azok alapján az egyházkerület azon meggyőződésre jutott, hogy a szóban forgó papválasztásnál
korteskedés több részről okvetlenül fordult elő, azért az
alsó zempléni egyházmegye megerősítési Ítéletét feloldotta, az ügy további megvizsgálására egy küldöttséget
nevezett ki, annak jelentésétől tevén függővé a régóta
tartó választásba hozandó végérvényes határozatát.
E kellemetlen papválasztási ügy egyébbiránt egy
minden tekintetben üdvös intézkedésre szolgált alkalmul.
Elhatározta nevezetesen az egyházkerület, hogy jövőre
az ilyen fellebbezési eseteknél, a fellebbező felek bizonyos
mennyiségű ó v a d é k (cautió) pénzt tartoznak letenni,
csakis igy lehetvén némileg meggátolni azt, hogy némely
nyugtalan természetű egyének, puszta kötekedési hajlamból, akkor is beadják fellebbezésüket, mikor arra
semmi okuk és legkissehb számbavehető alapjuk sincs.
Népiskolai tanügyi életünk körében nevezetes
mozzanat az, hogy az egyházkerület a tanügyi bizottság
ajánlata folytán egyhangúlag elfogadta s kinyomatni rendelte azon igen alapos és részletesen kidolgozott népiskolai tantervet, melyet a s á r o s p a t a k i
irodalmi
kör, a hozzá áttett ilynemű dolgozatok alapján, összeállított és megállapított, különös elismerésével és 50 t'rtnyi
tiszteletdíjjal jutalmazván meg Gr é r e c z K á r o 1 y sárospataki népiskolai fitanitót, mint a kinek dolgozatát és
tervezetét fogadta el az irodalmi kör a szóban forgó
tanterv egybeállításánál alapul és vezér elvekül.
Egyházi életünk háztartásának, különösen anyagi
oldalát illető megvilágosítására nézve az is nevezetes,
sőt bizonyos tekintetben egyháztörténeti és régészeti fontossággal is biró intézkedés, mely szerint elhatároztatott,
hogy az egyes egyházmegyék hassanak oda, hogy Íratnának össze minden egyes egyházak létező alapitványai,
tőkéi, azoknak célja, kezelési módja stb, hogy igy aztán
azok együttesen, egy e végre összeállítandó
„arany
k ö n y v b e * foglaltatván, kinyomattassanak s mindenki
által megtekinthetők legyenek, ki csak egyházi életünk
vagyoni állása felől magának biztos tájékozást kiván
szerezni. Elismeréssel és hálás köszönettel kell megemli38*

tenera hogy fáradhatlan buzgalmu egyik segédgondno- | — melynek törvényei mindenben megegyeznek ön meggyőződésével, aligha talál ám e földön, alig egyébiitt is,
kunk R a g á l y i G y ö r g y ur, késznek nyilatkozott
s ránk másokra nézve nem is lenne az kívánatos, inert
egy ilyen célú aranykönyv kiadási költségét fedezni,
ott lenne szabadság korlát nélkül, vagy más szóval, fékoly mértékben, a mennyire talán az elárusitás mellett
telenség, melynek nyomában romlás és pusztulás jár. Mi
arra szükség leend.
csak sajnálatunkat fejezhetjük ki, hogy itt a földi tárNemes keblű adakozásról szólván, nem hallgathatom
sulatban,
a hivatalviselés — mint lemondó levelében
el azt sem, hogy S z a t h m á r i K i r á l y P á l segédkifejezi magát — nem önországába való. Requiescat in
gondnoki hivataláról lemondván, a papi és tanitói özvegypace !
árvatár részére 500 frtot alapított. Fogadja a nemes
2. Két tanitó agg kora miatt mondott le hivataláról,
keblű férfiú az özvegyek és árvák könnyeinek letörlésemásik kettő pedig, több jutalom reményében világi páért és terhüknek könnyítéséért, hálás köszönetünket s e
lyára lépett.
helyen is kifejezett elismerésünket.
3. A katonaság körül teljesítendő szolgálatok dijjaíme, ezek voltak tavaszi közgyűlésünk kiemelkezását
illetőleg : az átmenetek vagy rövidebb tartózkodás
dőbb, közérdekűbb tárgyai és határozatai; melynek isalkalmával előforduló kisegítő lelkészi szolgálatoknak a
mertetéséhez még csak annyit, hogy ez, ugy tárgyait és
polgári lelkészek által díjmentesen, csupán hazafias érzühatározatait, mint a minden részről tanúsított érdekeltséletből leendő teljesitét véleményezzük. Az állandó vagy
get és élénkséget tekintse, egyike volt a legnevezetesebb
huzamosabban egy helyben tartózkodó katonaság körüli szoltanácskozmány oknak.
gálatok
dijjazásának minimumául az egyházkerület 1859.
MITROVICS
GYULA,
évi stólaszabályzatát véljük elfogadandónak, ismét csupa
egyh.-kerül. aljeg-yzo.
hazafias érzületből, azon megjegyzéssel, hogy nagyobb
szolgálatok dijjázásánál, és az altisztektől fölfelé a hivatolt e.-ker statutumban megszabott illetéknek dupluma
A veszprémi ref. egyházmegye közgyűlése.
fizettessék.
4. A dunamellék i helv. hí tv. egyházkerületnek a
Tartatott f. évi ápril hó 11 —13 napjain, Veszprémtemplomi
s halotti énekes könyvek javítása ügyébeu kiben, Csonka Ferenc esperes és Végheli Imre segédgondküldött
bizottsága
által készítetett jelentésben kifejtett
nok urak elnöklete alatt.
elveket egyházmegyénk teljesen osztja; a tisztelt bizottTárgyai közül többé kevésbé közérdekűek a köságnak higgadt, ovatos, és tapintatos eljárását, melylyel az
vetkezők :
uj énekes könyv behozatalának útját egyengeti, csak
1. Győrffy Dániel úr még a mult évben megváméltányolni és becsülni tudja. Nézeteink csak a követlasztatván egyházmegyénk világi tanácsbirájává, hivatalos
kező pontokban térnek el :
esküjét most tette le. Reméljük, hogy benne vallásos
1. A zsoltárokból megtartatni véleményezi egyházlelkületű, közügyeink iránt buzgó, s valamint a merev
megyénk azokat, melyek történeti jelentőséggel is bírnak,
orthodoxiának minden haladást gátló bilincseit lerázni,
minő a Cl-ik zsoltár, továbbá a CXL-ik zsoltárt dallaugy a nihilismus féktelen irányának szélsőségeit kikemával s 12—13 verseivel együtt, dicséretekből a 116-kat
rülni tudó prudens férfiút nyertünk. Annál édesebben
és a 229-iket, mely utóbbi nem egyéb, mint a „Te
esik pedig ezt remélnünk, mert közvetlen elődje azért
Deum" átirata.
mondott le hivataláról, mivel a fennálló világos törvénynyel ellenkező akaratát, Pythagorás feltétlen hódolatú
2. Egyházmegyénk azon nézetben van, hogy jobb
tanítványaihoz illőleg autós efa-ként nem tekintette az
lesz egyszerre átesni az uj énekes könyv behozásánál
egyházmegye. Egy olyan segéd lelkészt választatott egyelőjönni szokott akadályokon s bajokon, mint eleinte csak
házába, ki lelkészválasztási szabályaink szerint még nem
iskolában használni, és csak később adni át templomi
választható, — s mert e választás megerősítésére
használatra, mert ez esetben két énekes könyvet kellene
nem érezte jogosítva magát az egyházmegye conszerezni a gyermekeknek, egyiket iskolai, másikat temsistoriuma, — azonnal beadta lemondását, melyben
plomi használatra, pedig némely szülékkel egy könyvet
igy szól: „Olyan államnak, vagy társulatnak, legyen
is nehéz megszereztetni.
az polgári avagy egyházi, melynek alkotmánya, szerve5. Nagy János barsi esperesnek azon indítványa,
zete és törvényei meggyőződésemmel ellenkeznek, sőt
hogy „a püspöki és főgondnoki hivatalokon kivül, az
azzal ellenkezőt tenni parancsolnak, nem hogy tisztviseegyházkerületnek minden más tisztviselői az egyházlője nem lehetek, de még polgára s illetőleg tagja sem
kerületi gyűlés által választassanak* — nem pártolszeretek lenni." Jól van édes atyánkfia; csak az a kár,
tátik.
hogy már 4 évvel előbb, mikor hivatalos esküjét letette
6. A pápai egyházmegye által javaslatba kozott
ezen társulat törvényei megtartására és megtartatására,
egyházkerületi gyámojdai terv nem fogadtatik el, mert
számot nem vetett magával erre nézve, mikor pedig azt
nem kivihető és nem jogos Nem kivihető, mert e terv
ép ugy tehette volna mint most. Hanem olyan államot
az egyházkerület minden lelkészét egyenlőn évi 10 frt
vagy társulatot — legyen az akár polgári akár egyházi
részvénydij fizetésére kötelezi, tekintet nélkül jövcdel-

mére s életkorára. Vannak pedig nálunk lelkészek, kik*
nek évi jövedelmük nem terjed túl 300—400 forinton. Ezek
kevés kivétellel családapák is. S -ha családi terheik viselése s az évről-évre növekvő országos adó és egyéb
súlyos kötelezettségeik mellett, nem lesznek majd képesek a gyámoldai évi 10 frt részvénydijt befizetni, ki fogja
ezek szájából a mindennapi kenyeret kivenni s kötelezni
a lehetetlenségre ? Nem jogos, mert azon aggkoruak,
kik fizetésük megkezdése után 10 év előtt elhalnának,
osztalékot nem kapnának, sőt nem kapnának özvegyeik
sem, ha a tiz évet tul nem élnék. A pápai egyházmegye
ugyan a kerületi gyámoldába az évi járulékokat saját
lelkészei helyett az e.-megyei gyámolda évi jövedelméből
szándékozik fizetni. No már igy ő megoldotta, akarom
mondani, elvágta a gordiusi csomót, e szerint Ő nála az
általa készített tervezet kivihető. De kérdjük jogos eljárás-e ez ? Mi kénytelenek vagyunk azt felelni, hogy nem
és pedig azért nem, mert ezen móddal ő a mostani özvegyeket fosztja meg a nekik járó segélytől azért, hogy
a későbbi özvegyek mind e. kerületi, mind e.-megyei
segélyt kapjanak, vagyis kétszeres jótéteményben részesüljenek.
7. A rátóti vallás-sérelmiügy
kiegyenlítésében
működött bizottság a megkötött egyességről felvett jegyzőkönyvet bemutatván, az megnyugtató tudomásul vétetett, s egy példánya a kerületre fel terjesztetni határoztatott.
A sérelem okául azon tény szolgált, hogy a ref.
toronynak — mely a templomtól külön s ahoz távol
áll — oly szoros közelébe építették a róm. kath. templomot a közös téren, hogy ennek oldalfala másként nem
emeltethetett fel, hanem a ref. torony párkányzatából
le kellett pőrölyöztetni.
Az egyesség szerint, a sérelem tárgyát képező toronynak, a ref. hívek. által más alkalmas helyre leendő elhelyezéséért fizetnek a panaszlott veszprémi káptalan és
rátóti prépostság mint kegyurak,továbbá a rátóti róm. kath.
hivek és Bezerédi Miklós címzetes püspök -—- sajátjából
önkénytesen ajánlva — a köztük feloszlott arány szerint
összesen 1300 irtot. Továbbá, azon esetre, ha a ref. hivek más helyen uj templomot építeni szándékoznának, a
veszprémi főt. káptalan nevében, annak küldöttei által,
az építéshez kellő anyagok segélyadására már eleve is
készség nyilváníttatott, a mennyiben erre a híveknek
szüksége lenne, s azt a főt. kátpalannál kérelmezni fognák. A mostani templomi épület lebontása által ez esetben nyerendő térség, közös megállapodás alapján, községi térnek fog fennhagyatni, melyre sem a vallásfelekezeteknek, sem a községnek bárminő építményt helyhezni szabad nem leszen.
8. A Tamassa-féle hagyatékra nézve — melyben a
pápai ref. collégium is 100 frttal van érdekelve — értesíttetett az egyházmegye, miszerint a hagyaték már letárgyaltatott, de a végzés kézbesítve még nincs.
9. Keszthely és vidéke ref. lakosainak hova tartozása kérdésében a Keszthelyen lakó ref. hitfeleink Kö-

veskálla zalamegyei anyaegyház mellett nyilatkoztak,
mely nyilatkozat a kerületre fel fog terjesztetni.
10. Balogh Károly veszprémi lakos hitsorsosunk
által, a számtan és uj mérték tanításában legkitűnőbb
két tanitó jutalmazására ajándékozott egy-egy drb. aranyat, Horváth Pál veszprémi és Kun Lajos köveskálla 1
tanitó urak nyerték el.
11. Méltóságos Zsoldos Ignáczné Soós Erzsébet
asszonyság által Sz. K. Szabadján tett alapítványnak
mult évi kamata = 9 frt, a kegyes alapitványozó rendelkezése szerint Erzsébet napján Chepely Karolina és
Szabó Juliánná szorgalmas és jó magaviseletű leánykáknak adatott ki.
12. A lelkészi hivatal számára festékkel használható pecsétnyomó, stampiglia szerzése, minden egyháznak kötelességévé tétetett.
14. A canonica visitatió jelentéséből kitiinőleg van^
ezen egyházmegyében : 35 a. egyház, 6 1. egyház, 33
lelkész. 6 s. lelkész, 38 tanitó, 3 altanitó, — 9996 fi,
10,223 nő = 20,219 lélek ; mely között 1875-ik évben
született 406 fi, 403 nő, = 814, meghalt 355 fi, 330
nő, = 685, házas életre lépett 220 pár.
Elemi tankötelesek száma: 1096 fi, 1082 nő, =
2178; ezek közzlil 19 fi, 28 nő, ossz. 47 nem iskoláztatott. Ismétlő iskolába járt 393 fi, 359 no, össz. 752.
Confirmáltatott: 16 L fi, 157 nő, össz. 318.
Áttért ! fi, 1 nő, össz. 2. Kitért 3 fi, 2 nő, össz. 5.
Faiskola, két egyház kivételével mindenütt van, ha
bár több helyen vagy a talaj miatt céljára nem alkalmas, vagy kellően gondozva nincs.
Torna- helyiség a legszükségesebb felszereléssel csak
4 egyházban van.
Takarékmagtár 13 egyházban van, s szépen gyümölcsöz.
PAP

SÁNDOR,

egyházmegyei e főjegyző,

A vértesaljai ref. e.-m. folyó hó 3-án tartá évi közgyűlését Pátyon. K o n c Imre főesperes úr buzgó imája után
T i s z a Lajos ő nagyméltósága üdvözölvén a szép számmal
megjelent tagokat, a gyűlést megnyitottnak nyilvánitá.
Ezután az újonnan választott aljegyző Kemenczky Károly
úr a hivatalos esküt letevén, főesperes űr, a ritka ügyességgel összeállított egyházlátogatási tapasztalatait adá elő.
Gyülésünk valóban példásan folyt le. Elmaradtak az
epés kifakadások, a szőrszál hasogatásig kiterjeszkedő
elmefuttatások, mit szeretve tisztelt vezérünk tapintatos
eljárásának köszönünk, ki a túlterjeszkedő vitát egy egy
közvetítő eszmével vissza terelte a maga rendes folyá"
sába.
A sok érdekes tárgy közül kiválóbbak: az özvegyárvapénztár újból szervezése, a lelkész választási törvények, tanügy, végül egy lelkészkör alakítása.

Az özvegyárvapénztár újból szervezésének eszméje | az iskolás növendékek körül: a b.-somogyi ev. ref. egyh,
már a mult évi gyűléseinken meg lett indítva. Tényleg ! megyétől, mint egyházi hatóságától, megérdemelt figye
nyomatékot adott ennek nagyméltóságú gondnokunk az
lemben, elismerésben s szép kitüntetésben részesült folyó
által, hogy azt 250 frtal gyarapitá. Valóban minden arcon
évi ápril 24-én, éppen nevenapján. A nevezett egyh -memeglátszott a szívből jött köszönet, mit hangos éljen
gye ugyanis tekintetbe véve (nem az 50 évi tanítóskodást,
riadással fejezett ki az érdekelt közönség. Ugyan-e tárgymit esetleg akárhány tanitó megérhet, hanem) a folytonos
ban a lelkészi-kar is megpróbálta az idők viszontagsága
kitartással s még máig is kitűnő eredménynyel működő
által lenyomott szárnyait emelgetni, nevezetesen: a 60
tanítói ügybuzgalmat: nt. Barla Szabó József tanügyi
évet el nem ért lelkészek alaptőkéül 20 frtot évi tagsági
biz. elnök úr indítványára a következő jegyzőkönyvi ha
díjul 8—4 frtot fizettek részint készpénzben, részint két
tározatban adott kifejezést elismerésének :
év alatt fizetendő kötelezvényben főesperes urnák a
„A közgyűlés élénk örömmel s mély meghatottságszemle alkalmával. Nem lehet azonban sajnálattunkat ki
gal fogadta a tanügyi biz. elnökének ez indítványát, és
nem fejezni pár aggkorban lévő, jobb egyházban működő
mert nevezett tanitó Strézsi György úr a szerény és fény— özvegy lelkészek szűkkeblűsége felett — kik e szenttelen tanítói pályán elismerő kitartással munkáló tagnak
ügyet egy fillérrel sem gyarapiták.
tüntette ki magát: őt ezen ötven évi tanítóskodása alkalmával meleg rokonszenvvel üdvözli s erkölcsi jutalE pénztár alapszabályait Mészöly Pál és Báthori
mábani részeltetését akkép véli nyilvánítani, ha az egyház
Dániel urak elkésziték ; de az idő rövidsége s a tárgy
és nemzetünk érdekében tett hűséges fáradozásaiért elisfontossága miatt tárgyalás alá nem vétetett, előbb köröztetni fog az e.-megyében, hogy a jövő gyűlésre minden
merését jegyzőkönyvében megörökíti, kívánván neki, hogy
részvényes kellőkép hozzá szólhasson.
nestori idejében életterheit könnyítse az isteni gondviselés
és tegye lehetővé, hogy tettdús lelki erejét még továbbra
Második érdekesebb tárgy volt a lelkészválasztási
is e téren érvényesítse, s őt a jó Isten a haza, egyház
törvények módosítása. A 12. pont e passusa: »a t a n á r i
és
szerettei javára még soká éltesse ! Határozza egyszerpályán vagy külföldi egyetemen
töltött
smind
e közgyűlés, hogy a nt. s tek. egyh. megyei eli d ő is a g y a k o r n o k i i d ő b e s z á m í t t a t v á n *
nökség, Strézsi György urat, ft. superintendens úr köznem fogadtatott el, azon indoknál fogva: ha az elméleti
benjárásával e j könyvi kivonat megküldésével, felsőbb
tudomány nem elegendő a végzett theologusnál, s annak
elismerés
végett a nmélt. m. kir. vallás- és közoktatáskét évi gyakorlati idő kivántatik, hogy képessé legyen a
ügyi
ministerium
magas figyelmébe ajánlani szíveskedlelkészi hivatalra ; azok kik kül egyetemeken vannak csak
jék." E határozatnak külön jkönyvi pontban való közléaz elméletben nyernek gyarapodást s nem egyszersmind
sére a tanti. biz. elnök úr bízatott meg, négy más kia gyakorlati téren; továbbá a gymnasialis tanárok oly
küldött lelkész s tanitó kíséretében.
tárgyakkal foglalkoznak, melyek összefüggésben nincsenek
Eddig a közgyűlési határozat.
a gyakorlati lelkészettel — azok is egy évi gyakornokosA foganatosítás — mint emlitém — f. évi ápril
kodásra köteleztessenek.
24-én
történt meg Alsókban, az illető tanítói lakszobáTanügyünk sok helyen a számos iskolamulasztások
ban.
Nt.
Barla Sz. József t. b. elnök úr (három küldöttmiatt hanyatlásnak indult. Országos törvényeink csak paségi tag egy lelkész, három tanitó, az alsoki jegyző és
píron maradnak. Inditvány tétetett: kerestessék meg a
jegyzősegéd,
Csurgó m.város érdemes birája jelenlétében)
világi hatóság a törvény szigorúbb végrehajtására.
a jegyzőkönyvi kivonatot, — mely díszes kemény boVégül fölmerült a lelkészkör alakítása eszméje.
rítékba van köttetve, s melyen kívülről aranyozott beCsodálkozni kellett egy világi tanácsbiró úr azon
tűkkel ezen szavak olvashatók: S t r é z s i G y ö r g y érvelése felett, hogy világi elem jelenléte nélkül az meg
n e k 1877. á p r 24-én. A b . - s o m o g y i e v. r e f .
nem alakulhat, okul adván : hogy ez az autonómiába üte g y h . m e g y e , u a közgyűlési határozathoz illő, rövid,
közik. Végre kimondatott, hogy lelkészi-kör alakulhat, de
ele szívélyes és szivreható beszéd kíséretében adta át az
erre a világiak is meghívassanak.
ünnepelt férfiúnak, ki a meghatottság érzékeny hangján
Törvényszéki eset egyházmegyénkből nem volt.
köszönte meg a nt. elnök úr jókivánatait s „a nt. egyh.
megye szívességét." Ezzel maga az egyszerű ünnepély
BALOG GYÖRGY.
bevégződött
Megemlítem, hogy a küldöttségi tagok közül egyik
— a környékbeli körfelügyelő úr — előző napon látoTanítói jubileum Somogyban.
gatta meg Strézsi urat. Alsók pedig, a helybeli egyházEgy magában véve egyszerű, de szivreható ünneközség, bár az ünnepélyről jóeleve értesítve volt, sem
pély lefolyásáról s a b.-somogyi ev. ref. egyházmegye egy
lelkésze, sem presbyteriutna által nem volt képviselve.
kegyeletes intézkedéséről van szerencsém e becses lap olA körülményeket tudván, fájdalmasan lepett meg mindvasó közönségét értesíteni.
nyájunkat ezen részvétlenség.
Bezárom soraimat az egyh. megyei közgyűlési jegyS t r é z s i G y ö r g y alsoki ev. ref. tanitó úr 50 év
zőkönyv idézett sorainak szíves ismétlésével, mely szeóta fáradozván dicséretes és lankadatlan ügybuzgalommal

rint „ S t r é z s i G y ö r g y u r a t a j ó I s t e n a h a z a
e g y h á z és . s z e r e t t e i j a v á r a m é g s o k á i g
éltesse.

körülmények
másként

közt

volt okom p i r u l n i
SZALÓKY

DÁNIEL,

mint egyik küldött,sági tag.*
* Tisztelettel kérem a „Néptanítók Lapja* és „Somogy* tek.
szerkesztőit,, legyenek szívesek e tudósítást becses lapjaikba felvenni.
Sz. D.
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IRODALOM.
Egy szép könyv jelent meg: » L a n g H e n r i k válogatott vallásos beszédei. 4 Magyarra fordította
Mitrovies Gyula. A szerző életrajzával. Sárospatak 1877.
nagy 8adrét 1761. Ara 1 frt 20 kr. Legközelebb bővebben szólunk e műről.
A bölcsészet története kezdettől mostanig. Magán
és iskolai használatra készítette N a g y Ferenc, a bölcsészet rendes tanára a kecskeméti ref. főiskolában. 0 középés újkor. 204 lap. Ara 1 frt 40 kr. Kapható a szerzőnői
Kecskeméten. Addig is, míg bővebben ismertethetnek ezen
becses dolgozatot, ajánljuk azt a t. közönség becses
figyelmébe.
Ó testamentomi apokrifus könyvek. Az eredetiből,
görögből fordította K á m o r y S á m u e l . Budapest. Kókay Lajos bizománya. Ara 1 frt. A szépen kiállított müvet legközelebb bővebben ismertetjük.
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Budapest, 1 8 7 7 . május 10.
LLSZKAY

JÓZSEF.

* A modern thsologiai irány felöl hazai közönségünknek még műveltebb része is, hogy nincs kellőleg
tájékozva, azt eddig is tapasztaltuk, de különösen bő alkalmunk volt tapasztalni a héten, az áldozó-csütörtöki
isteni tisztelet végeztével. Ez alkalommal P a p p K á r o l y
szig.-sz.-miklósi lelkész úr tartott egyházi beszédet a pesti
reform, templomban népes és fényes közönség előtt, ezen
alap-igék felett : „Veletek leszek mind e világ végéig."
Mely alapigékből kiindulva, elragadó szónoki ügyességgel
rajzolta, hogy Krisztus velük volt az apostolokkal, vele
volt az egyházzal és velünk van mindnyájunkkal, mind
addig, mig mi el nem hagyjuk őtet, s hogy valamint
eddig megvédte az egyházat a régi ellenségek ellen, ugy
ezután is megvédi az ujabb valódi vagy képzelt ellenséKÜLÖNFÉLÉK.
gek ellen. Hiába fenyegetik a vallást a tudománynyal,
mert ez azt soha meg nem semmisítheti, az emberi szív
A dunántúli ref. egyházkerület közönségéhez.
a vallásos hitet soha nem nélkülözheti, az életnek örömei,
még inkább szenvedései, csapásai között nélkülözhetlen
Hanyatló korom, Horácnak a viadorhoz intézett,
szüksége van a keresztyén kebelnek Krisztusra. Es bár
s általam is mélyen átérzett felhívása: m a t u r e
elég világosan kifejtette, hogy nem testileg, nem is a
so 1 v e s e n e s c e n t e m stb. főleg pedig az egyházi szentelt ostyában, de nem is a hitvallásokban van közöttünk Krisztus, hanem velünk van szelleme által, s veéletben itt és amott nyilatkozó, az egyéni s testületi
lünk
vau akkor, ha őt szivünkbe befogadtuk; azért
szabadsággal, apostoli gyakorlattal, s a protestantismus
mégis, minthogy beszélt s pedig elragadó melegséggel a
szellemével ellenkező irány s cselekvésmód mintegy
vallás szükségességéről, a vallásos hit boldogító erejéről,
kényszeritnek, hogy negyven év fáradalmai után, minKrisztusról mint életünk isteni kalauzáról, a hallgatók
denkor nagyra becsült, s lelkem őszinteségével folynagy része azon nézetben volt, hogy ezen egyházi beszéd
a modern irányt akarta korbácsolni; s alig lehetett egyta tott lelkészi állásomtól megválva, hátralevő napjainémelyik társunkat meggyőzni, hogy Ballagi Mór, kit ők
mat q u i e t i s e d n o n o t i o szenteljem.
— mint mondák — a hallgatók közt kerestek szemeikE válságos percekben a kerületi közönség s i
kel, hogy lássák, minő hatást tesz reá ezen mélyen valenmagam iránti tisztem követeli, hogy sáfárságomról
lásos irányú beszéd, hogy mondom, Ballagi M. teljesen
híven beszámoljak, mit ezzel készséggel teljesítek,
osztja az itt hirdetett eszméket, hogy ellenfelei elhireszünnepélyesen kijelentvén: h o g y m i n d a z t ,
mit
telék ugyan róla, s mint látszik sokaknál teljes sikerrel,
v a l a h a g y ii 1 e k e z e t e in vagy e g y h á z in e g y é m, hogy Ő Krisztustagadó, vallásfelforgató, Strausst követő,
de a kik az ő előadásait hallgatták, avagy irodalmi műfőiskolánk s a k e r ü l e t érdekében, vagy
ködését figyelemmel kisérték, azok tanúságot tehetnek,
m e g b í z á s á b ó l t e t t e m , a z t ma h a s o n l ó

hogy több mint két évtized óta élő szóval és Írásaiban
lapjában, és theologiai dolgozataiban folyvást a valódi
vallásosság s Krisztus életnyujtó szellemének felébresztésén és fokozásán fáradozott, hogy harcolt és harcol ugyan
az élettelen hitcikkek, korszellem által üresekké, értéktelenekké lett hitvallások ellen, melyek csak tespedést és
halált szültek és szülnek mai napság, de lelkesül és lelkesít
a megelevenítő hit, a tevékeny, boldogító keresztyéni élet
és szeretet mellett. Es az interpellálok egy némelyike
valóban meglepetve értesült a felől, hogy a modern irány és
a vallási nihilismus ég- és földtávolságnyira vannak egyméstól, hogy mi épen a valódi vallásosságnak Krisztus
szellemében való felébresztésére törekszünk, s hogy épen
mi hirdetjük azt szünet nélkül, hogy ha templomainkat
ismét meg akarjuk tölteni s a vallás értékét el akarjuk
a mai világgal ismertetni, tartsunk híveinknek a most
hallotthoz hasonló egyházi besédeket, a melyeket minden
rendű tagja a gyülekezetnek érdekkel és épülést szerezve
hallgat, a melyekben p. o. Áldozó Csütörtökön nem azt
fejtegetjük, hogy miként ment fel Jézus a fejünk felett
levő égbe, és melyik oldalára ült az Atyának, hanem
hogy miként kell visszahozni őt és uralomra emelni sziveinkben. E g y részt valóban kellemetlenül hatott reánk
azon tapasztalat, hogy mennyire nem, vagy mennyire félre
ismerik a műveltebb laikusok is az általunk vallott
irányt, de másrészről még nagyobb örömünkre szolgált
meggyőződhetni azon sokszor kifejezett állitásunk igazsága felől, hogy hazánkban a müveit körökben, még a
magukat orthodoxoknak vallók között is nagyon elvétve
akad olyan, a ki voltakép nem a helyes értelemben vett
modern irányhoz tartozik. Mi legalább ez alkalommal
sem a müveit sem a kevésbbé művelt osztály köréből,
sem a férfiak sem a legvallásossabb keblű nők között
nem találtunk senkit, a ki ezen teljesen modern szellemű
egyházi beszédnek csak egy passusával is elégedetlen lett
v o l n a ; sőt nagyon is sok arcon kifejezve láttuk azon
gondolatot, hogy igy kellene a vallást a modern müveit
séggel összeegyeztetni, és keresett helyek lennének ismét
a templomok.
P a p K. fenntebbi egyházi beszédéről és szónoklatáról a „Főv. Lapok" f. hó 12-ki száma is igen elismerőleg nyilatkozik, a többek közt igy szól: „A vallásos
rationalismus eszméiből erős logikával szőtt beszéd a kifejezésnek ritka erejével, magyarosságával, szépségével
jeleskedett, s majdnem egy megható költemény benyomását gyakorolta. Számos szem nedvesedett meg, midőn
költői színekkel festé az élet amaz örvényeit, melyek
fölül a tudomány — míg az ember ember lesz — sohasem zárhatja el a vallás vigasztaló sugarát. Előadása
— egy régi protestáns iskola traditioihoz híven, — egészen egyszerű, ment minden hatásvadászattól, olykor

szinte a ridegségig, szavait nyugodt, komoly arcának
játéka alig kiséri. Hogy e puritán modor mellett is oly
mély és általános hatás ébresztésére képes, azt rendkívül rokonszenves, érces és erős hangján kivül főleg természetessége megkapó varázsának köszöni. Ezen isteni
tisztelet valóban ünnepe volt azon egyetlen művészetnek melyet a protestantizmus a vallás szolgálatában
meghagyott: a szónoklatnak."
FARKAS

JÓZSEF.

* A galamboki és pettendi reform, egyházakba
(belső Somogy) a mult hó 29-én H a l á s z I m r e kis kovácsi rendes lelkész választatott meg lelkészül egyhan gulag és a nagv számmal megjelent választók közlelkesedése mellett
* Mosonymegyéböi. Örvendetes tény, hogy a mily
mértékben emelkedik a jó iskolák szükségességének ér
zete, ép oly mértékben nő a kormányközegeknek érdekeltsége is azok i'ánt, s ahol kiválóbb paedagógiai
törekvések jönnek napvilágra, azok csakhamar kitüntető,
buzdító elismerésben részesülnek az illető hatóság részéről. Például hozhatjuk föl itt e következő okiratot: 49.
Mosonmegye alispánjától. T. c. J a n i s c h G u s z t á v
ev. tanító úrnak Zurányban. Mosonmegye törvényható
sági bizottsága a mul^ évi dec. hó 18-án 208/b. ü. szám
alatt hozott közgyűlési határozatával a megye e l i s m e r ő d i c s é r e t é t szavazta meg uraságodnak azon
hazafias fáradozás és buzgalomért; melyet a magyar
nyelvnek a népiskolábani sikeres tanítása és terjesztése
körül t. c. Uraságod a lefolyt 187G. évben érvényesiteni
sziveskedett. Ezen közgyűlési határozatról van szerencsém Uraságodat a nyert utasitás értelmében ezennel értesíteni. Magyar-Ovár, 1877. febr 7-én. SIMON G Y U L A ,
kir. tanácsos, alispán. Ez már a második kitüutetés, melyet a megye a tiszteletreméltó tanítóhoz intézett. Mert
hazafias működésének ugyanezen dicsérő elismerése lett
kiemelve egy a mult évben kelt hivatalos iratban, azon
szolgálatokért, melyeket a tanügy terén 1875-ben tett.
* Öngyilkosság babonából. Dombóról írják a -,,M
Polgár"-nak : April hó 2G-dikán Dombó községében egy
férjezett 44 éves nő kötél által kivégezte magát. A borzasztó tett végrehajtására az indította, hogy egy kártyavető asszony megjövendölte neki, hogy férje rövid időn
a vizbe hal ; nagyobbik beteges leánya nyomban édes
apját követi, s azután nemsokára ő is utánok megyen.
A nő ezen ámító beszédnek hitelt adva, megvolt győződve,
hogy úgy kell mindennek történnie, a mint a kártyavetőnő elbeszélte. E jövendöléssel tépelődött folyvást, anynyira, hogy gazdasszonyi teendőit, sőt neveletlen gyermekeit azután számba sem vette, s a mikor férje-és gyermekeitől (a kik különben éber figyelemmel őrködtek
felette) szabadon érezte magát, gyorsan és sebesen hajtotta végre az öngyilkosságot.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs : Farkas József.
Nyomatott: Deutsch M.-fále művészeti intézet Budapest, Bálvány-nteza 9. sz. a.
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T e l j e s számit példányokkal iiiiii<lo«>- szolg-álhatunk.

iPSgr Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésük a
mult hó végével lejárt, annak megujitására
felkéretnek, "H^i

Viszhang a zsinattartási fölhívásra.
Roma locuta est. Debrecen, a kálvinista Róma,
szólott. A tiszántúli egyházkerület, mely terjedelme s
lélekszáma legnagyobb voltánál ópitgy mint történelmi
hagyományoknál fogva mintegy a vezórszerepre van
hivatva közöttünk, a mit Pest, országos központisága
címén, sem akart tőle soha elvitatni: kimondá ápril
19. s köv. napjain tartott közgyűlésében, hogy eljöttnek — vagy legalább elközelitettnek látja az időt a
törvényhozó zsinattartásra, s ennek előmunkálatai végett és előkészitésóre egy határozatképes és rendelkező konvent tartásához nem csak hozzájárul, hanem
azt egyenesen indítványozza is s meghívja saját venvégszeretete hajlékaiba.
Ámbár csak ad hoc konventről van szó, örülhetünk még is, többi négy egyházkerület, hogy a
határozó és rendelkező konvent eszméjét, ez esetre
legalább, Tiszántúl sem utasítja már vissza. Mi sem
hittük soha, liogy a határozó konvent, más mint törvényhozási uton á l l a n d ó u l létrejöhessen s egyházi
szervezetünkbe, maradandó intézményül beillesztethessék. Midőn határozó konventet sürgettünk, tettük azért,
hogy mostani elzüllött állapotunkban a d d i g - s e m
akartunk maradni, mig (kitudja mikor!) zsinatot tarthatnánk s törvényhozási uton teremtlietnők meg azt
az állandó kapcsolatot, melynek szükségét minden nap
oly elevenen s gyűlésről gyűlésre mindig elevenebben

éreztük s melynek (bár kizárólag törvényhozási úton)
létrejöttét, hogy Tiszántúl is óhajtja s minapi határozatával óhajtandónak ki is mondja, azon csak örülhetünk. A legnagyobb akadály, mely az öt reform,
egyházkerület tömörülésének s közös ügyeire nézve
állandó közös képviseletének eddig útjában állt: ezzel
el van hárítva. Jőjön e kapcsolat létre bármily alakban, részemről örömmel fogadtam volna * — ily
alakban, mely annak állandósítására nyújt biztos kilátást : kétszeres örömmel.
Kezdettől fogva azok közé tartoztam, kik egyfelől szakadozott elzüllött állapotainkból, másfelöl
törvényeink elavult voltából eredő számos (bár nem
minden) bajaink orvosszerét, egy a mai korhoz illő s
képviseleti rendszerünknek megfelelő új törvényhozásban keresték, melytől még egyházunk szellemi s erkölcsi megújhodása tekintetében is, ha csodákat nem
is, de hatalmas lendületet vártak, s ennél fogva —
alkalmas időben — a zsinattartást sürgették. Egyizben már az ón igen tisztelt és szeretett öreg barátommal Dobossal szemben is, a ki (talán csak akkori
szeszélyében) minden zsinatot feleslegesnek, haszontalannak, sőt károsnak ós egyenesen kórjelnek deklarált
volt: vitattam a zsinat szükségét ós sürgettem az
arra való készületet. * * Azt hiszem, nem várja azért
tőlem senki, hogy a zsinat tartásának szüksége iránt
ma kételyekkel álljak elő. A zsinat tartásának szükségéről ma oly erősen megvagyok győződve mint valaha. Kevésbbé arról, hogy épen a mostani perc
* Más helyen (»Erdélyi Protestáns Közlöny* 1876. 312- 325.
sz. Nyilt levél a szerkesztőhöz) már kimondtam, hogy nem határozó,
csak tanácskozó konventet is szivesebben látnék a semminél, a mostani állapotnál.
** »Pr 0 t. Egyh. és Isk. Lap* 1869. 24. sz. »Kell-e zsinat ?«
című cikkemben.

alkalmatos-e reá. De midőn a tiszántúli egyházkerület

meg bennem, szükségünk volna az állam iránti hely-

is a maga végzésében, és Révész Imre, igen tisztelt

zetünknek,

barátom,

jogának

e végzéshez irt kommentárjában, * a zsi-

s

jelesen az állam legfőbb

precis és minden

felügyeleti

tág és félremagyarázást

nattartás előkészületei közt annak i d e j e meghatáro-

kizáró,

zását is egy határozó

hogy e részben, a vallásügyi országos törvények hatá-

konventre

nem érthetem máskép,

kivánja

bizni,

ezt

mint ügy, hogy amaz előké-

szítő és határozó konventnek

teendője lesz —

ugyan a zsinat szükségessége

meghatározására.

Merem

állítani,

rozatlan voltánál fogva, nagy homály ós bizonytalanság
uralkodik.

A kormány

sem tudja,

az egyház

sem

vitákba

tudja, mihez tartani magát. Egyiknek nem célja (ezt

ereszkedni, mert annak szükségességét, mint a tiszán-

csak föltehetjük róla!) jogokat sérteni, a másik nem

túli, úgy a

egyszer, jogait sértve érzi még is.

többi kerületek

kimondandjak — hanem,

fölött meddő

nem

szabatos

is kétségkívül

magok

igen is, mórlegelni

annak

Ne ütközzék meg Révész Imre t. barátom, nem

épen most időszerű vagy nem időszerű voltát s így

paragrafusok sokaságába burkolt s elvesző

első izbeli összejövetelével mindjárt

hasogatásokat kívánok. Önként értetik, hogy a zsinat

kitűzni

annak

szőrszál-

időpontját, vagy további eldöntésnek hagyni azt fönn,

országos törvényt nem kodificálhat;

az előkészületek során.

az állami felügyeletről saját felfogását, s terjesztheti

Ha igy, részemről abban, a

mit e részben ama konvent
teljesen megnyugszom,

határozni

fog,

mert abban mind

eleve is

azt a

törvényhozás

egyik vagy

csak kifejezheti

másik

faktora —•

az egyes

akár a korona, akár az országgyűlés elé. E részben

egyházkerületek, mind az egyetemes magyar ref. egyház,

is, mint átalában a zsinatra váró alkotmányozási ösz-

mind az egész ország állapotát, helyzetét s viszonyait

szes teendőkben, határozott elvek szabatos kifejezése,

ismerő férfiak fognak ülni s e kérdésben is, mint a

nem

többiben, határozni*

kazuistika, a mire nézetem

Rószemrél egyébiránt soha sem hitcikkeket vagy
hitvallást
vártam

formulázó,

hanem

ós óhajtottam.

hanem történelmileg
alapján;

alkotmányozó

zsinatot

Természetesen nem theoriák,

kifejlett egyházi

alkotmányunk

teljes megőrzésével a gyülekezeti,

megyei és egyházkerületi autonómiának,

egyház-

mindeniknek

a maga körében s épen e körök megvonásával; meg-

pedig minden

abban is egyetértek

egyes esetet

előre látni

akaró

szerint szükség van.

Révész Imrével,

S

hogy még az

alkotmányozásban is csak a főbb elvekre — mintegy
a keretre nagyban —

kell kiterjeszkedni, fennhagyva

az egyházkerületek stb. külön saját szervezetét s fennhagyva a további teendőket részint

ezeknek,

részint

az alkotmány által szervezendő ú j közegeknek,

kon-

ventnek stb* Annál inkább akarom hangsúlyozni ezt,

jelölésével azon tárgyaknak, melyek közös intézkedést

mert hisz erdélyi ref. egyházkerületünk,

igényelnek s felállításával ós szervezésével azon (még

miénktől sok tekintetben eltérő fejlődési múltja van,

eddig hiányzó ) közegeknek, melyek e közös ügyeket

ós mely csak imént szervezvén magát

intézzék. Ily közeg lenne egy határozó (de természe-

zással, ismét sokban eltórőleg a miénktől; nem is

tesen csak a közös ügyekben határozó)

lítve, hogy

konvent i s ;

házassági

törvénykezés

melynek a

uj alkotmányoem-

tekintetében

is

ilyen egy legfőbb egyházi törvényszék, mint semmitő

egészen külön állást foglal és különös jogokkal bir, nem

és egyszersmind

hiszem, hogy az e részben nivelláltatni engedné magát

harmadfokú felebbezósi fórum egy-

házmegyei és kerületi

consistoriumainktól.

Ez utób-

binak szükségességét, a mai jogfogalmakkal szemben,

általunk s hogy ezt követelnünk is, akár helyes

akár

jogos volna.

alig lehetne már tagadásba venni; én legalább, ebben

Részemről abban, hogy a tiszántúli indítványhoz

a meggyőződósben, már ismételve (jelesen 1 8 6 9 . évi

a többi négy ref. egyházkerület kivétel nélkül s öröm-

előbb emiitett

cikkemben

is)

sürgettem s

ugyanott

mel fog járulni, egy percig sem kételkedem.

Hiszen

bővebben is indokoltam azt. A konvent pedig, de csak

ez a négy egyházkerület, határozó konvent szervezését

is a közös ügyekben legfőbb administrativ testületünk

akarta, sürgette, zsinat nélkül is. Mi oka lenne visz-

lenne.

szariadni attól, midőn az általa helyesnek, szükséges-

Ez képviselne,

szemben.

mindenek

előtt, az

állammal

S itt, uem tehetek róla, de ha csalódnám

nek tartott intézménynek nemcsak

létrejötte, hanem

is, kimondom azon meggyőződésemet, melyet az egy-

állandósítása s biztosítása, törvényhozási utou,

házon kivüli állásomban szerzett tapasztalataim érleltek

kezik. S még ha a zsinat egyhamar létre nem jöhetne

* Egy határozott, lépés a zsinattartás felé. (Lenyomat a
Prot. Egyh. és Isk. Figy.* 1877, májusi számától.)

ígér-

is, egy, bár csak a d h o c határozó konvent létre jötte
is, nem nyereség, uem előre lópés-e, épen az azt sür-

getö

négy

egyházkerületre nézve ? Mert mi gátolná

ezen egyházkerületeket abban, (a legrosszabb esetet a
zsinat létre nem
adhoc

konventnek,

jöhetését téve föl) hogy nem csak
hanem

magokra

nézve

határozó

konventeknek tartását jövőre is megkísértsék — habár
azokban fájdalommal kellene
s

is

legtekintélyesebb testvérüket ?

h >gy

nem

határozó

csak

nélkülözniök,

ötödik

Vagy mi

abban:

tanácskozó

konventekkel

is igyekezzenek az egyház javát s abban a közszellem
erősbiilését előmozdítani?
A tiszántúli fellépés, igy is, úgy is csak
reségre vezethet.
Ezúttal csupán jelezni kívántam

némely

nyenéze-

teimet, a zsinattartás kérdése alkalmából s csak mintegy visszhangul a tiszántúli „örvendetes izenetre."
Ha továbbb érik a dolog, lesz alkalmam a zsinati
alkotmányozásról átalában s különösen az általam emiitett két pontról: az állami főfelügyeletről s az egyházi legfőbb törvényszékről, igénytelen nézeteimet bővebben is előadui.
SZÁSZ

KÁROLY.

A dunántúli egyházkerület lelkészválasztási
szabályzatához.
(Folytatás.)

e) U g y a n a z o n e g y h á z m e g y e b e l i
gyül e k e z e t e k bá rm e l y i k é b e n m ű k ö d ő s e g é d ,
h e l y . v a g y r e n d e s l e l k é s z l e v é n c s a k vál a s z t h a t ó : ím ez a szűkkeblű, mogyoróhéjbeli politika, a választási szabályba ütközők szerint.
De kérdem mindazokat, akik már a theologiai szakfolyamon, iijúi ábrándjaik tárgyaivá tették leendő lelkészi
pályájuk népboldogító teendőit, nem jelölték-e ki maguknak előre az egyházmegyét, a melyben születtek, növekedtek,
ahol talán gyámolitandó aggszülőik, rokonaik laknak, a
hova ifjúi emlékeik, a „nescio qua natale solum dulcedine"
vérünkbe átmenni szokolt érzelmivel, csatolják: jövendő
működésük teréül ?
Sérti-e tehát a választás alattiak érzületét, a fönebbi
intézkedés, holott alig-alig van rá példa, hogy egyik egyházmegyéből a másikba választatott volna valaki lelkészül.
De sértheti-é a választók jogát is, holott »ignoti
nulla cupido", pedig egyik egyházmegye gyülekezeteinek
népére nézve, a másik egyházmegye lelkészei, — fájdalom — „ignota quantitás"ok. Pedig a dunántúli egyházkerületet azon meggyőződés vezette, hogy „okszerű s igy
üdvös csak úgy lehet a lelkész-választás, ha a választók
azon körből való választásra vannak utalva, amelyre lát-

körük terjed; ellenkezőleg mások, úgy lehet egyéni érdeken alapuló ajánlataikra támaszkodva, csalódás és késő
megbánás vészes következményeinek tehetik ki magokat
és választottjukat s azzal egyházi életüket" ezért s mig
mert „ép a szabadság érdekében az egyházmegyék individualitásukat, egyéni jogkörüket fentartandónak vélték,
a bizonyos fokon túl ártalmas centralisátióval szemben"
tette a főnebbi intézkedést egyházkerületünk.
„Nehogy azonban ez által szélesebb látkörü gyülekezeteink magasabb érdekei szükségtelenül korlátoltassanak, avagy magukat kiválóbban s tán közszolgálatokban
is érdemesített egyének előtt is elzárassék az út, oly gyülekezetbe léphetni be, melyben a közszolgálat igényeinek
inkább megfelelően működhetnének" megengedte a vál.
szabály, hogy „az egyházkerület minden gyülekezetébe
választható legyen az egyházkerület (én azt javaltam,
hogy „és egyházmegyék") lelkészi minősitvénynyel biró
minden tisztviselője s főiskolájának lelkésztanárja is."
Mely utóbbi intézkedés által gondoskodva van arról,
hogy merev és túl megszorító ne legyen e fönnebbi pont.
De ha csakis saját egyházmegyéikből szokták választani gyülekezeteink lelkészeiket, „felesleges" tán a fenti
szabály, mondhatja P. barátom.
Éppen nem felesleges, válaszolom én.
Mert először ama szabály nélkül, a fönnebb szükségesnek s a választásokra idáig is jó hatásúnak kimutattam kápláni „ s o r r e n d " , fentartható éppen nem volna.
Sőt szükséges, vallom továbbá: mert p. o. a belsősomogyi egyházmegyéből, csak az én emlékezetem óta is
„Consilium abeundit" kapott vagy fél tucat káplán, a
fönnebbi óvintézkedés nélkül ismét vissza választathatott
volna egyházmegyénkbe, ami által aztán egyházmegyénk
puritán és epuráló elvei, most itt majd amott, úgy a
fönnebbi attentátum folytán „békességükre valókat eszükbe vett" egyháziakon mint az azokhoz naivul ragaszkodó
gyülekezeteken hajótörést szenvedtek volna, s eláradott
volna, először a fejetlenség, azután annak révén a bűn
és romlás; minek folytán maga az egyházi intézmény
létcélját veszítené. íme tehát a fontos okok, melyeket
Barla ur nem látott.
Vagy a még talán megjavítható s uj viszonyok
közt uj életet kezdhető s igy hasznossá is válható ifjakat, könnyelműségbőli botlásaik miatt, megsemmisíteni
kellett volna?! Szeretetteljesebb eljárás volna ez?
S végre ha más superintendentiabeli lelkészek is
választhatók egyházkerületünk gyülekezetei által, halomra
dűl leik. vál. szabályzatunk egész rendszere • más
választási elvek mellett itt, más elvek mellett azokban,
vészes bonyodalmak fejlődhettek volna ki és összeütközések a testvér egyházkerületekkel, s egyik-másik nagyobb
gyülekezetünk, a választásban érdeklettek és a kormányzat bosszantására c s a k a z é r t is, mert hisz ember az
ember, más egyházkerületből hozott volna lelkipásztort.
Barla úr az erdő miatt nem látta meg a fát.
A dunántúli egyházkerületet, midőn az uj leik. vál.
szabályzatot alkotá, azon főeszme vezette, a mit sokan
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De hogy a hazai protestantismus lássa, miszerént
tévesztettek szem elől akkor is, s úgy látszik téveszteB. úr elve amolyan „ignotos fallit, notis est derisui M -féle
nek most is azok, a kik megtámadták akkor, s ostros így tisztába lehessen intentiójával, az e lapok 17. sz.molják ma is a vál. szabályt, t. i. liogy „a z e g y h á z
ban,
ép e cikkem írása közben megjelent ujabb kritikáját
n e m j o g i, h a n e m k i v á 1 ó 1 a g e r k ö l c s i i n t é z is bemutatom.
m é n y , " a mi nem azt teszi, hogy nélkülözheti a jog
Megtámadja B.
követelményeit, hanem, hogy e r k ö l c s i
szempon1-örisavál. szabály azon az evangeliomból kisugárzó
t o k n a k kell i n t é z m é n y e i b e n döntő sulys az állami életbe is innét átment, ma már Törökországban
1 y a 1 b i r n i o k.
is respectált, sőt a felvilágosult ó Görögországban s az
Jogi intézmény az állam. S az állam magasabb
államhatalmat oly imposánsan személyesített pogány Rócéljai a „salus reipublicae" szempontjából, hányszor almában is, a polgári joggal azonosnak tartott alapelvét,
kottatik s pedig néha közmegnyugvással, jogelvellenes
u
hogy „minden gazdai vagy apai hatalom alatt nem álló,
„suprema lex is.
nagykorú s egyháza terhét önállóan viselő s teljesítő"
Ezen analógia folytán, teljes joggal s öntudattal
tehát j o g k é p e s és t é n y l e g e s
egyháztagnak
hozhat, sokkal inkább az egyház is jogelvellenesnek mu
megadatik a vál.-jog; s mint további okoskodásából: „a
tatkozó, de „tényleges viszonyainkból kiindulva, szükséq u a l i f i c á l t é s z mint c o n s e r v a t i v elemnek, e x
ges, nemesítő hatású s erkölcsi irányú" törvényt."
p r o f e s s o befolyására" hivatkozásából kitűnik, azt a
Sikerült az elfogulatlan gondolkozók előtt, nem
„ c a n d i d a t i o * félét akarná vissza állítani, a m e l y e t a
egyházkerületünket, mert ugy hiszem, hogy annak kövál.
szabály revideálására : „a s z a b a d v á l a s z t á s e l zönsége előtt nem kell az uj vál. szabályt ujabban in
v
é
n
e k f e n t a r t á s á v a l " , mint egyetlen utasítással
dokolni, hanem a hazai prot. egyház egyetemet értve,
kiküldött bizottságban, a bel.-somogyi esperes is megkiaz uj leik. vál. szabályt igazolnom.
sérlett keresztül vinni; a mely a bel.-Somogyban régtől
Es ha — mint hiszem — sikerült, akkor, sőt még
uralgó nepotistikus iránynak malmára hajtaná ugyan a
ellenesetben is, szükségtelen a 17. §. érdekében, egy
vizet, de a melynek a múltból eléggé ismeretes és megszót is vesztegetni, mert könnyű belátni, hogy bármely
utált, némely férfiakat annyira compromittált visszaélései
törvénynek is kell executiójának lenni, ha nem akarjuk,
mindörökre lehetetlenné tették azt komolyan s jóakarattal
hogy a törvény csak papiroson maradjon. S kérdem,
csak szóba is hozni.
hogy a 17. vagy ahoz hason §. nélkül, mikép fogná
Megtámadja:
az esperes végrehajtani a vál. törvényt?
2-or az uj vál. szabály 800 frtos minimumát, missió
Mert nem csak egy, de a hány a felfogás, annyiszerű végvárak ürügye alatt, mely minimumot a revideáló
féle szempontból meglehet támadni bármely törvényt,
bizottság javaslata mellé csatolt exposéjában következőleg
sőt ki is bújni alóla, ha nincs a ki résen álljon mellettte.
mutatott be : „oly az emberiség, — az állam, — a nemzet
Látni való tehát, hogy mily alaptalan Barla úrnak
legmagasb érdekeit érintő közművelődési s nagy erkölcsi
a 17. §. ellen, mely ép azért lett meghozva, hogy kitényező, minő a prot papi, ha fen maradását akarjuk,
bújósdit ne engedjen, azon vádja, mintha az idézte volna
kell, hogy 12 évi tudományos készülés 5—6 évi segédelő „hallatlan absurditásával az összeütközést, a bel.lelkészkedés után, tisztesebb díjazásban részesüljön, mintsomogyi esperes és a superintendens között", holott előegy vasúti bakter."
idézte az, a ki azt megszegte, t i. az esperes.
Jogosnak tartja, hogy a jegyzői, a tanítói a körorHa Barla úr tud képzelni annyival inkább alkotni
vosi dijjminimum megállapitassék; helyesnek tán, hogy
oly törvényt, a melyet sem önérdek, sem elfogultság, sem
egy írnok évi díjjá 600 frt legyen, de uram fia nem tartja
rövidlátás stb. meg ne tudjon támadni, tisztelem fantájogosultnak a képviseleti alapon tanácskozó autonom egyziáját s törvényhozói bölcsességét, ám álljon elő vele, de
házat a lelkészi díjminimum megállapítására: sőt a tihanyi
„meglássa, hogy aki magának láttatik állani, el ne essék"
pap s egy Bátki tragicus sorsa után sem tartja tán szükPál L Kor. X. 12.
ségesnek sem.
Tessék elébb oly népet nevelni, mint a minőt az
Megtámadja:
amerikai viszonyok teremtettek ; tessék teljes polgári és
3-or „a csereszerű" változásokróli intézkedés hiányát;
akkor aztán teljes vallási szabadságot létre hozni; tessék
a jog ábécéjébe tartozik azon elv, hogy „amit a törvény
felállítani a „szabadegyházat a szabadállamban" s azután
nem tilt, azt megengedi" s ép ezért nem vétetett fel a
megengedni, hogy akinek tetszik tartson, akinek nem tet„csere" mint amúgy is egészen önelhatározási jogkörön
szik ne tartson papot; szerződjék akinek tetszik Péterbelül eső cselekvény a vál. szabályba.
rel, akinek nem tetszik Pállal, próba évre, 3 - 6—10 év
Megtámadja:
vagy egész életre, mint Amerikában; de v i g y á z z o n ,
4-er a vál. szab. részletes és tüzetes intézkedését,
hogy midőn amerikai valóban a prot. egyházhoz méltó, |
holott előző sorban helyesli azon nézetemet, hogy a törszabadelvű állapotokat akar teremteni, b e l g i u m i á l l a vény h a t á r o z o t t legyen ; s egy sorral lejebb már
p o t o k a t ne i d é z z e n elő, az u l t r á m o n t á n i s megelégszik hogy csak a „ f ő b b e l v e k d e f i n i á l t a s mus örömére s a p r o t e s t a n i s m u s v é g p u s z s a n a k." No hiszen lenne ciZ ci választási törv. Samú
tulására.

nadrágja ! Látott valaha valaki oly positiv törvényt, melynek csak f ő b b elvei definiáltainak.
Bizony nem csuda ha B. úr nincs tisztában az egyházkerület vál. törvényével, holott e g j positiv törv. természetével létokával sincs tisztában.
Megtámadja :
5-ör az egész II. főrészt, melyben a „ v á l a s z t h a t ó s á g" van körül irva, miből tehát azt kell következtetni, ho^y a jog helyébe, egészen a „qualificált észt
(?) s a törvények törvényét a lelki ismeretet (?) akarja
helyezni, vagyis a „ j o g " helyébea , s s i c v o l o t . " Gyönyörű, csak hogy nem jogérzettel biró művelt embernek
való állapotok lennének azok, melyek az ő törv.-hozói
bölcsességéből alakulnának.
Megtámadja :
6-szor a 25. §. azon intézkedését, melyszerint a választott lelkész is csak akkor foglalhatja el uj állomását,
ha a netáni kegyév letelte után, a gyűl. hivei által is,
minden a lelkészi íizetésbőí eredő, vagy egyházmegyei
kerületi vagy felsőbb, illetőleg főiskolai összes tényleges
hátralékok kielégítve, vagy kellően biztosítva, s a megválasztott is mindennemű egyházi tartozásai vagy egyháztársadalmi kötelezettségeinek (p. o. gyámpénztár) eleget
tett: holott ez intézkedés által, egy üdvös elvnek, t. i.
az egyházkormány autonom executiva potestasának, az
állami assistentiátóli lehető emancipatio elvének, van érvény szerezve, testi fegyverek nélkül.
Megtámadja :
7-er a leik. választásból eredett vádnak, a vál.
után 2 hó alatti elévülését, holott ha évekre akarja kiterjeszteni, akkor a választás megerősítését is évekre
kellene felfüggeszteni, s a későbbi évek netáni összeütközései folytán a legméltatlanabb fegyvert kovácsolhatna
belőle a bosszú, a legbecsü'etesebb lelkész ellen is. Valóságos demoklesi kard lenne.
Megtámadja végre Bari a úr azt:
8-or, hogy a választási visszaélést az egy.-megyei
hatóság vizsgáltatja meg és hogy a consistorium itéli
meg ; holott ha az egyh.-megyei hatóságnak van fennhagyva a választás megerősítése, reá kelle bizni a netáni
választási visszaélések tárgyábani vizsgálat elrendelését
is de nem az Ítéletet, mint a mi jnár consistoriális csclekvény.
Láthatja tehát az olvasó, hogy minő kritikával; a
sorok közzé is pillantani tudó, hogy minő intentióval
bánik Barla úr a törvény nyel.
íme a Iclk.-választási szabály bel.-somogyi háttere,
melynek feltárására B. úr azon szolgálatai kényszeritettek
a melyre már Darányban elmondhatta az esperes : »Jobb
egygyel több ellenség, mint egy ügyetlen barát !c<*

A magyar reformált egyház
tásához.

lelkészválasz-

Motto : A legjobb állam az, melyben a szabadság és rend m i n t e g y e l e g y ü l t
egymással ; s a rend által követelt szabványok nem a szabadságra vetett nyűgök
gyanánt tűnnek fel.

II.*
Bulwer

E.

A protestantismus létalapja az egyénnek legbelsőbb
lelkiéletét illetőleg is szabad gondolkodásra, választásra és
elhatározásra jogosultsága. Nevetséges volna az e s z m én y i n e k e jogosultságát a lelkitanitó megválasztásánál
kétségbe vonnunk. Midőn azonban Goethével „akármilyen dicső, mit szellemeddel érzesz, anyag tapad reá szünetlen" : az eszményi anyagáról— a népről, tipicus tulajdonságairól elfelejtkeznünk nem szabad.
A magyar ref. egyház bölcs törvényhozói nagyon
is figyelembe vették ezt, midőn hajdan egyházbetöltési
szabályaikat alkották (Lásd: Konij. Can. II. Class. VI.
VII. c. Gelei : XIV. XXII. Can.) Elismerték a népet mint
egyik jogosult tényezőt, de hogy a szabadság szabadossággá ne fajuljon el, korlátozni akarják, conservativ tényezőkül a s e n i o r o k a t és e l ö l j á r ó k a t állitván elő. Csekély nézetem szerint, ha nyilt
sebeink egyikét, helytelen irányba terelt lelkészválasztási
módozatunkat, gyógyítani akarjuk : az ősökéhez lényegében hasonló eljárást kell követnünk, vagyis más szóval
az egész népnek közvetlen választását k ö z v e t í t e t t é
kell módosítanunk. Ez pedig eszközöltethetnék ily formán
is: az egyházmegyei 12 tagból álló consistorium mellé
ugyanannyit választanának magok közül a megürült egy
háznak közbotrányu erkölcsi magaviselet (nem pedig
conventio-tartozás !) miatt jogukat el nem vesztett nagykorú férfiú tagjai; ezen „24 v é n e k " az általok választott elnök vezetése alatt foganatosítanák a lclkészválasztást. Ha kinek e módozat nem tetszenék : tekintetét a
,, Figyel mező" 1877. I. F. 8. 9 lapjain közölt porosz eljárásra hívom fel.
A választhatóság határai, minden kisszerűi köd és
mellőzésével lehetőleg kiterjesztendők Mondassék választ
hatónak bizonyos, a gyakorlati képzés tekintetéből elengedhetleniil megkívánt — évek eltelte és a kellő vizsgák
letétele után a segédlelkészi és lelkészi-kar.

kérdése is felvettetik, kelletinél nagyobb helyet is adtnnk a lelkészválasztási törvény mellett és ellen felhozott érveknek. Ezen érveknek
azomban az egyes személyekhez .semmi közük, mi sem K. S. sem B.
J. és B. Kr. urakról rosz szándékot, nemtelen mellék indokokat intenK Ö R M E N D Y SÁNDOR.
tiokat nem tételezhetünk fel; ezért is valamint B. úr cikkébó'l ennek
a személyeskedés határain hacsak szeliden is átcsapó kitéréseit eldug* Felettébb fontosnak tartjuk a vallásosság és az egyháziasság
tuk a napvilág eló'l, úgy közönségünk iránt tartozó kötelességünknek
szempontjából a lelkészválasztási törvényt, épen ezért helyet adtunk ! ismerjük K. S. úr cikkéből is a B. úr és pártja ellen szórt gyanusifó
— só't mai számunkban azon oknál fogva, hogy dunántúli reform,
pontokat kihagyni.
testvéreink egyházkerületi közgyűlése egy hét múlva összeül, mely í
S z e r k.
gyűlésen a lelkészválasztási törvény netán szükséges revisiójának
* Lásd lapunk ez évi 17. s

Az igy mérsékelt szabadság és kiszélesített választaz uj választási törvényt. S dacára ennek, fájdalommal
hatóság mellett alig fog előjönni eset, hol az egyház oszvagyok kénytelen jelenteni főtiszt, superintendens úr mint
lop-férfiainak „gyámolt keresni és találni a világi hatatörvényeink egyik legfelsőbb őre előtt, hogy nt. Mezey
lomnál kellene azon óriási viszonszolgálatok fejében,
Pál esperes úr, elhiszem hogy jóakaratú, de nem eorrect
melyeket az egyháznak az állam köszön." De ha mégis?
felfogása (?) s kezdeményezése folytán ott állunk ma,
akkor és legutoljára is, ehelyütt, „a tanító nélkül hagyás"
hogy csak az imént hozott lelkészválasztási törvényen
(Komjáth : Can. cl. III. can. XXXII.) büntetése alkalegy halálos sérelem ejtessék. Ha a lelkészválasztási törmazandó.
vény közvetlen hatással nem volna a lelkészek és gyülekezetek jellemére, s e szempontból, ha egyik igénytelen
A magasabb tekintetből néha szükséges c s e r e u tde belső meggyőződésből hiv factora nem lettem volna
j á n i v á l t o z á s t is lehetővé kell tenni. Talán e tekina választási törvényt megalkotott bizottságnak, s majd
tetben is járhatnánk el oly formán, mint a lelkészválaszegyh, megyei s kerületi gyűléseknek, lehet én is közömtásnál ajánlottam ?
bösen venném, mint mások, hogy megtartassék-é a törK. S. úr monstrumának egy ficamodott tagja jelevény, vagy nem ? De ismerve a törvény benső összefügsen a következő passusa „ a k i n e k i ö k (t. i, a választóknak)
gését, cáljait: nem tudom meggyőződésemet elhallgatni.
megválasztásra magát bármi úton módon csak ajánlja is"
Az eset következő : a d o m b ó-g á r d o n y i ref.
(hát nem lehet b e c s ü l e t e s ú t m ó d ? ) ellenében én
gyülekezet egyike az egyháziatlanabb irányú, renitens
a tisztességes ajánlkozást annyira illőnek tartom, bár,
jellemű elöljárók által befolyásolt gyülekezeteknek. Lelmultamban nem szorultam rá, hogy a próbapredikálást is
készválasztásra hivatik fel ; — s tudva, hogy egy köztük
behozandónak tartom oly formán, mint a „Figyelmező"
élt, azonban népjellem rontó eljárásai miatt egyh. memár emiitett száma 7. 8. lap. 59 § alatt irva van.
gyénkből távozni kényszerült volt kedvencz s. lelkészüket
Midőn ezekben csekély nézetemet a ref. egyház
nem
választhatják, e törvény fel nem vevése s felsobblelkészválasztása körüli eljárást illetőleg a főbb vonásokban
ségéveli ujj húzásból oly lelkészt választ, ki sokkal jöveelőadtam; mivel lényegesnek tartom az e lapok 7. szádelmezőbb s tisztes gyülekezetbe levén, tudták, hogy
mában feltett kérdéseim között ezt is „megmaradna-é a
Dombóra el nem megy : s nehogy mégis netán elmenjen
főpásztor az őt megillető jogkörén belől, ha a delator jesem
választás előtt, sem választás után még csak nem is
lentésére pár „ha igaz, ha igaz" előrebocsátásával az elértesíttetik általok. Lemondván választottjuk, uj válaszrendelt lelkész választást simplieiter betiltaná ? " mivel
tás rendeltetik el s akkor megválasztják fentjelölt volt s
végre a protestáns egyházban nem képzelek hivatalt vagy
most pesti superintendentiabeli s. lelkészét. Az uj válaszszemélyt oly magasnak, melynek vagy kinek hivatalos
tási
törvény 17 §-a értelmében a küldöttség figyelmeztette
működése közben ellenőrzése, és tisztességes megészrevéhogy az nem választható, s hogy ha-mégis azt választanák
telezése „Ne bánts virág" volna: szabadjon közölnöm K.
mi fog történni. Egyhangúlag megválasztatott mégis. A
S. urnák főt: püspök urunkhoz menesztett felterjesztést;
17 §. ez esetben azt rendeli, hogy az esperes 15 nap
s az erre leküldött íőpásztori levél lényeges részét szóról
alatt
consistoriumot hiv össze, és a consistorium rendelend
szóra: (indiscretio nélkül tehetem ezt, minthogy mindkettő
lelkészt a gyülekezetbe. Az uj választási törvény egész
közgyűlésen felolvastatott.)
rendszere e §-on sarkal. Ez adja meg a garantiát, hogy
Főtisztelendő Püspök ú r ! Egyházkerületünk egy
a választási törvény ki ne játszathassék ; ezzel áll vagy esik
idő óta kitűzte a reorganisálás s felemelte a haladás
az egész. Ha e §. irott malaszt, minden egyébb intézkezászlaját; s él bennem a hit hogy ha ez irányból
dése a választási törvénynek is az. S egyh. megyénk esa haladás számtalan akadályai, hogy nemondjam elperese 15 nap alatt ne n hivja össze a consistoriumot;
lenségei •— által le nem tereltethetik, zsinat tartás
sőt 24 nap múlva datáltan ir hozzám is mint egyik connélkül is jelentékeny lépéseket tehet előre. A föntjelzett
sistorialis taghoz, hogy : „miután a dombóiak hajlandók
irány, az egyh. kerületi közszellem hozta meg az uj váa törvény keretén belől választani" — mi történjék ?
lasztási törvényt, s vett fel szabványai közé oly erélyes
intézkedéseket melyek hivatvák mind a gyülekezetek netáni
Én megirtam bár, hogy a 17. §. világosan és hatálibertinus irányának, mind az egyházi életbe nem illő s
rozottan intézkedik, meg hogy az egész választási
politicai életben is sok romlást előidéző korteskedés útját
törvény e §-on áll vagy esik; meg hogy ezt megrontani
vágni, s e kétoldalú előgondoskodás által megmenteni az
veszélyes praecedens lenne; de meg a consistorium sem
egyházi élet jellemét a megmételyesedéstől. Voltak ugyan
magyarázni nincs hivatva a törvényt, sem hatályát felellenzői az uj választási törvénynek, hihető azért mert a
függeszteni, ellenkezőleg neki a törvényt csak alkalszabadságot, nem mint eszközt, hanem mint célt tekinmazni áll tisztében; megirtam végre, hogy a törvényt
tették : de végre is compact többséggel megalkottatott s
csak az változtathatja meg, a ki azt alkotta, de a mig
több irányban áldásos hatása eddig is mutatkozott; sőt
meg nem változtatta, addig az élő törvény és igy alkala pesti superintendentián is, mely első érezte a majdnem
mazandó, ellenben a törvény tekintélye csorbul, s vele
korlátlan lelkészválasztásnak sót izetlenitő hatását — uj
az egyházi felsőségé is, s egy törvény megejtésével
választási törvény alkotására adott impulsust. A b.-somomegsértetik minden törvény, s mi legfőbb megsértetik a
gyi egyh. megye is egyhangúlag és örömmel üdvözölte
prot. egyház alapelve, az alkotmányosság, a midőn ép

maga a kormányzat most ez majd másban teszi túl magát a törvényen. Az uj választási törvénynek ugy is vannak ellenségei, Somogy mely fent akarja tartani, nem
adhatott megrontásához első példát.
Ugy de megbánták a dombóiak. A megbánás nem
menthet fel a sértett törvény tekintélyének szerzendő
elégtétel alól. Franeesconi is megbánta hogy rajta érték.
O felségének meg is van kegyelmezési vagy törvény
hatályát felfüggesztő joga, mégis lakolnia kellett magassabb tekintetekből. Igy ez egy igével minden törvénysértő kibújhatna a törvénykövetelte elégtétel alól. És a
b.-somogyi esperes úr consistoriumot sem tartva január
29-ére újra elrendeli a lelkészválasztást Dombóra. Lehet,
hogy a „divide vinces" elvnél fogva egyenként megkérdezett eonsistoriumi tagok többsége — talán mindegyik
kivülem — az esperesileg megpendített megbánás elvéből kiindulva, az uj választás mellett nyilatkozott, s igy
az én egyetlen szavam „kiáltó szó" lőn a pusztában
De ez esetben is erősen megvagyok győződve,
hogy az uj választás elrendelése törvénysértés, mely
ellen joga van az egyh.-megyei közgyűlésnek a választási törvény 25. §. megbízott sanetionáló hatóságnak
megsemmisitést is kimondani, vagy a gyűlés egyik-másik
tagjának fellebbezéssel élni, miből a bonyodalmak beláthatatlan hosszú sora következhetik. S én ki mint lelkésztanácsbiró a törvénynek megtartására esküdtem meg, kérem, kérve-kérem főtisztelendőségedet, ki meg a törvényeknek mások általi tiszteletben tartására esküdött
meg, sziveskedjék a már is megsértett választási törvény
teljesen illusoriussá tételét megakadályozni, s a 29-iki
dombói választást felfüggeszteni, addig legalább, mig a
egyh. ker. nem intézkedik ez ügyben. Hiszem, hogy ő
nagyméltósága a főgondnok úr is helyeselni fogja a felfogást, s nem kétlem, hogy a superintendentiális közgyűlés is csak köszönetet szavazand főtisztelendőségednek, a
választási törvény megmentésében elkövetendő erélyéért.

•T

Lukács Ödön és Pazar József egyh.-beszédei.
I.

„Egyházi beszédek templomi
és temetési
használatra." írta Lukács Ódon nyíregyházai ref. leik.

„Közönséges
szerzőtől, ára 1 frt 20

egyházi

Mély tisztelettel stb. stb.
Püspök úr K. S. levele befolyása alatt esperesünkhöz igy ir : „eskümhöz hiven köteles vagyok intézkedni
a nálam hivatalosan bejelentett jelen lelkészvészválasztási esetben is. Ha a bejelentésben foglalt adatok valók,
ha Dombo-gárdonyon a leik. választás megejtetett, s a
gyülekezet a küldöttség által lett felvilágosittatása után
is, nem választhatót választván, a törvénynek tettleg ellene szegült, akkor :
az 1874. évi szeptember hó 21—24. napjain sz.
kir. Rév-Komárom városában tartott egyh. ker. kgy.
jk. 191. sz. a. olvasható statutum IV. 19. p. értelmében
Ielkészválasztási jogát elvesztette, s az egy. megyei consistoriumnak kell azon gyülekezetbe 15 nap lefolyása
alatt lelkészt rendelni
A törvény értelmében leendő eljárást, s igy a velem
közlött adatok valódisága esetén a lelkészválasztási rendelkezésnek mellőzésével a lelkész-rendelést ajánlva, s a
teendő intézkedésekről hivatalos jelentést kérve, a lelkészválasztást (de csak azon esetben, ha a mellékelt jelentés a valódi tényállással egyező) az egy. kerületnek
e speciális esetben intézkedéséig felfüggesztve. Megkülönböztetett tisztelettel stb."
Nekem ugy tetszik, hogy K. S. urnák a „delator"
kifejezés miatt ellenem felgerjedt és kifakadt haragja ok
nélkül való volt.
BARLA

JÓZSEF

ÜErS Cw ^M-I-

k ö n y v i s m e r t e t é s .

s a felső-szabolcsi ref. e.-megye egyik tanácsbirája.
Klein Alfréd. 1877. Ára 1 frt 80 kr.

Egyházmegyénk speciális helyzete pedig igényli a 17. §.
érteimébeni intézkedést, e §. adván módot az egyházmegyei consistoriumnak ahoz, hogy a „Prot. Egyh. és
Iskolai lap" f. évi 2. számában is hangsúlyzott esetekben
(ilyen pedig épen van egyh. megyénkben) alternatio utján lehessen segíteni, mind gyülekezeten, mind a lelkészen ott, hol hiányzik a jó összhang, de canonicu& ok
nincs változást eszközölni.

Bpest,

beszédekUgyanazon

kr.

A hirdetéseket buzgón olvasom. Megjegyeztem magamnak az előfizetési felhívások közt egy nagyon önér

zetes passust : „egyh. beszédeimben s z o k a t l a u m o d o r r a l s e s z m é k k e l fog a t. közönség találkozni;
de megvallom, nem kerestem nyomokat, s hiányaimat a
szokatlan ut akadályai fedezzék."
Tehát — gondolám — lesz egy eredeti tehetségünk, ki nem Alfeld és Robertson nyomain, hanem a
saját maga által teremtett ösvényen jár. Alig vártam,
hogy fölmetszhessem a nyomdából csak az imént kikerült könyv lapjait: hadd lám a »szokatlan modort és
eszméket"; hadd Iáin: miként jár a „töretlen nyomokon."
Es csakugyan találtam is a szokatlanból valamit, nevezetesen, hogy azon 20 e.-beszéd, mely a kisebb (1 frt
20 kros) füzet tartalmát teszi, a nagyobb (1 frt 80 kros)
füzetben azon módon benne van. És igy a ki megveszi

mind a két füzetet azon reményben, hogy mindegyikben
más-más beszé leket talál, csalódni fog, mert a 2 füzet
csak két külön, de ugyanazon tartalmú kiadás.
Meggyőződvén a kiadás e szokatlansága felől, a béltartalom vizsgálatához láttam s mindjárt az első beszédnél („A bűnös no Jézus lábainál) szokatlan m o d o r t
találtam, nevezetesen, hogy elébb elmondja az exordiumot, azután olvassa fel a textust. Noha ez nálunk, reformátusoknál szokatlan; de nem baj, mert ennél még szokatlanabbal is találkozunk, t. i. hogy t e x t u s n é l k ü l
is tart, még pedig kiváló alkalommal — templom alapkő
letételekor — egyh.-beszédet. Ugy emlékszem, hogy a homiletika a ker. egyházi beszéd legelső feltételeül azt
szabja, hogy a bibliából vett textusa legyen. Lukács e
tekintetben is szokatlan ösvényen jár, noha csak ezen
egyetlen esetben, nem számítván be temetési beszédeit,
melyeknél — mint egyebek — ő sem használ textust.
Az is szokás volna a homiletika szerint, hogy a themát s ha lehet a disposiciót is a textusból vonjuk le.
Lukács túl teszi magát e korlátokon, s ösvényt tör magának, a textust többnyire csak mintegy alkalmul tekintvén arra nézve, hogy beszéljen más dolgokról, mint
a miket a textus után várhatnánk. Azonban csalódott, midőn azt hitte, hogy ez a modor szokatlan. Sokan tiporják ez Ösvényt. „Tört az út, járván" .De ő ne menjen
utánnok. Maradjon a korlátok közt, legyen következetes a textushoz.
Állításunk bizonyságául néhány példát. ^ H a l h a t a t l a n s á g u n k r ó l nem c s a k az í r á s
tesz
b i z o n y s á g o t " 2. Korint 5. r. 1. v. alapján. Miután
a bevezetésben szól »az anyagbölcselet an ti krisztusi tudományáról", kijelöli tárgyát: „Es én — u. m. — mégis
prédikálom a halhatatlanságot, mert engemet meggyőz e
felől 1-ször a nagy természet. 2-szor a történelem.
„ Á l d o z ó c s ü t ö r t ö k i t a n u l s á g o k " , Cselek. 1. r. 11. v. alapján („Mit állotok, nézvén menybe.") E
nap tehát biztosit bennünket 1. a felől, hogy ha mi a
Krisztussal küzdünk, vele együtt fogunk megdicsőíttetni
2. Felemel minket is a merengő lélek ég felé, hogy 3.
az égi kéz által szivünkbe irt törvények teljesítésére
figyelmeztessen."
Számos e>beszéd gyönge oldala ez. E tekintetben
nem jár Lukács szokatlan ösvényen.
Az is a szokatlanságok közzé tartozik, hogy az
e.-beszéd részeinek címeket adjunk, mint a novellákvagy értekezéseknél. (Lásd a III. számot. Máté 25. r.
14—29 alapján 1. a k ü l d e t é s , 2. a k ü l d e t é s bev á l t á s a , 3. a j u t a l o m .
Csak e néhány példából is kitetszik, hogy szerző
csakugyan szokatlan ösvényeken járdái a m o d o r t illetőleg, a mi nem mindenben válik dicséretére, e s z m e
t e k i n t e t é b e n azonban — megvallom —• n e m t a l á l t a m s e m m i s z o k a t l a n t , a mi viszont nagy
előny. Egyszerű, ép, egészséges gondolatok s eszmék
vannak e beszédekben. Ha csak azt nem tartja szokatlannak, hogy a materialismust, a közönyt, s az önzést,

e modern hármas bünt nagyon sűrűn s erősen ostromolja,
gyakran vesz magának alkalmat kitérni rájok.
F á j dalom, az is szokatlan ujabb és legújabb egyh.
beszéd irodalmunkban, hogy egyszerű, de a póriasságtól
ment tiszta magyarsággal találkozunk. Szeretjük a magas, philosophiai irályt, messziről megérzik az idegen
illat Lukács — ezt örömmel jelezzük — s z o k a t l a n
ö s v é n y e n jár, irálya egyszerű, sallang nélküli s magyaros zamatú. Nagy érdem a mai világban. Teljes bátorsággal használhatja bárki; nem félhet attól hogy a
nép meg nem érti; vagy hogy az intelligens ember megszólja mint együgyű póriast. Egyszerű rövid mondatokban s szépen beszél. Bármely közönség előtt dicséretére
válik e nyelvezet. Ifjú lelkészek-, vagy a kényelem embereinek, kik nem érnek rá vagy restelnek vesződni
e beszédek átdolgozásával, megbecsülhetetlen manuális ez a
Lukács. Legtöbb beszédét azon módon el lehet mondani.
Megvan azon előnyük is, hogy megnyirbálni sem kell
mint a 6 —10 leveles Kulifayt, Kolmárt, vagy a 16 leveles
Törököt, rövidek mint Kis Ádám beszédei 3—4 levélből
állók.
És nem szárazok. Deklamálásra alkalmas szónoki
alakzatok nincsenek ugyan bennök, s nem a szivet foglalkoztatják, hanem az értelmet; de érdekesen, vonzón,
s korszerűen.
E beszédeit irodalmunkban nyereségnek mondhatjuk, mindazon hiányok dacára is, melyeket fennebb
érintettünk.
Jó lélekkel merjük ajánlani.
II.

„Jézus példázatai

homiliákbanPazar

Jó-

zsef szalókai ref. lelkész, később ungi esperes után közrebocsdjtja fia Pazar István ághteleki ref. lelkész. 2-ik füzet. Sárospatak, Steinfeld Béla. 1877. Ara. 1 frt.
A homiliáknak azon előnyük van egyéb predikátiók
felett, hogy maradandóbb hatást biztosítanak, mert az
események- s személyekhez kötött beszéd sokkal tovább
megmarad az emlékezetben ; továbbá — - miként egy homilia- író jelesünk helyesen jegyzi meg — közelebbről
megismertetik ezek a bibliát, felfödözik annak nem ismert szépségeit és a gyülekezetekkel megismertetik annak
méznél édesebb édességeit.
S valóban, a ki egyh. beszédeinek hatását a templomon kívül is megfigyelte, csakugyan tapasztalhatta,
hogy egy-egy jó homiliának nagyobb s maradandóbb
sikere vala, mint a legjobb jeligés prédikátiónak.
E szempontból tekintve Pazar homiliáit, ki kell
mondanunk, hogy azok nem felelnek meg a homiliához
kötött igényeknek. A hallgató vagy olvasó emlékszetében s szivében alig marad meg belőlök egyéb, min t
maga az ev. példázat. Szárazok és eszmeszegények.
A nyelvezet bennök egyszerű ugyan, de nem folyékony,
vonzó; hanem szaggatott és darabos. Közbevetett mondatokat, még irodalomban sem egészen meghonosult, sőt

onnan merőben kiküszöbölt uj szavakat nagyon sűrűn s 1
többnyire rosszul alkalmazva használgat. P. o. „Bizony
ez nem attól vett t a n u l m á n y , ki a törvény alapjává
a szeretetet — szeretni Istent mindenek felett, szeretni
felebarátunkat mint magunkat — tette és a ki oly dönthetetlenül megmutatta. 4 stb „Mennél é r z e l e m d ú s a b b . " „Krisztus b e s z é l y é b e n a samaritánusról,"
„a múlékony k e v é l y t ő l lényegileg megkülönbözteti/'
„gyógyir k é n ü l e b b e n , * „föld fölötti élet g y ú 1 o n gt a s s a " , „ é l e t ú t a t a n f e g y e l e m " , „a földi jók
m u 1 a t a g voltukat. „Egy ember nagy e s t é 1 y t készite." „Ha minden v i r á g o s á t leszakasztunk." „Ama
hivatalos férfiak közzül egy sem izleli meg e s t é 1 y em e t " ; „ha semmi e s é l y , semmi halál/' mily ö r ö m z et e s szerencse ! csakis akkor é b r e n y . .. Krisztus e
példázatát azzal k e z d e m é n y e z i , stb. stb. A bibliát
is — tán Kámoriból magyarítva olvassa fel a szent
leckében. „Mert valaki fölülemeli magát megaláztatik,
a ki pedig megalázza : fölülemeltetik." Azt az irtózatos
„ k e l l , h o g y "-féle mondatszerkezetet nem is emiitjük.
Az apa, miként az ajánló sorok tanúsítják, nagy nyelvész
volt. A fiú — ugy látszik — nem örökölte e tehetséget.
Legalább az uj szavak, melyeket kétségkívül ő szúrt be
az eredeti, bizonyosan sokkal jobb kifejezések helyett,
ezt igazolják. De egyebet is bizonyítanak, azt nevezetesen, hogy lehet valaki jó nyelvész, de rosz homilia- iró.
Bizonyára az ily homiliákra mondja Dobos, hogy olyakat nem kell irni és mondani; mert lerontják a homiliák
hitelét. Még azon humánus cél sem szolgálhat mentségül
e homiliák gyöngesége ellen, melyet közrebocsátó az ajánló
sorokban s a debreceni ev. lapban elmond. „Közrebocsátásukban semmi nyerészkedési vágy nem háborgat, s
elégnek tartom, ha csakis a nyomdai költség térül meg.
Három feltét alatt lehet megrendeni : 1. a kinek módja
van benne — pénzért, 2. a kinek műve van, műveért
cserébe, 3. a ki szűk jövedelmű egyh. szolgatársam, fél díjért vagy egészen ingyen, szeretetből."
KOMJÁTY

„Protestáns

alkalmi

beszédtár."

GEDEON.

Ill-ik kötet.

Szerkeszti Margócsy József irsai evang. lelkész. Ara 1
frt 50 kr. Kapható a szerzőnél vagy Rohdcs Ödön könyvkereskedőnél Alberti-Irsdn, Pestmegyében, postahely.
(Folytatás) *

Következik két esketési beszéd „a p o 1 g. k ö t ö t t
h á z a s s á g a l k a l m á r a , " — elseje G a r z ó G y u l a
békés-gyomai ref. lelkésztől; másodika névtelen. Az első
beszéd előszavában figyelmet érdemel azon hasonlat, mely
a hitetleneket, a kik a polg. házasság netáni behozatala
alkalmából elérkezettnek látják az időt: a társadalmat a
vallás nyűgeiből megszabadítani, mely — ismétlem —
ezen hitetleneket egy őserdő lakójához hasonlítja, a ki
fölgyújtja az erdőt, hogy nagy világosságot támaszszon, de
* Lásd lapunk ez évi 14. számát.

a lángba borult erdő fölhamvasztotta az ő saját hajlékát
is és családját tönkre tette.
Ezen hasonlat elmondása után rátér szerző beszéde
tárgyára, mely a következő: „a p o l g . h á z a s s á g t ö r v é n y é b e n a t ü z p r ó b á n a k ó r á j a ü t ö t t . " Nem
a polg. házaság intézményét tartja veszélyesnek, csak az
érzékiségnek hízelgő alkalmat, mit — ugy mond — e
törvény hozand. E beszéd, természetesen, oly házas felekhez van intézve, kik a polg. eskü után templomba
jönnek házasságukat megáldatni, s ép ezért a beszédhez
alkalmi ima is van csatolva.
A második ilynemű beszéd, a polg. kötött házasság után templomba megáldatás végett betért feleket,
s z e r e t e t r e és m u n k á s s á g r a serkenti előbb s azután röviden áldást mond rájok.
Helyesen jegyzi meg G a r z ó G y u l a beszéde végén csillag alatt a következőket: „ h o g y m i n ő á l l á s p o n t o t f o g l a l a n d el e g y h á z u n k , a p o l g .
házasság netaláni törvényesítése
esetében s miféle s z e r t a r t á s s a l fogja helyettes í t e n i a t e m p l o m i e s k ü t : ma még nem tudh a t j u k . K ö n n y ű lesz azonban, a még szüks é g e s m o n d a n d ó k a t , a n n a k i d e j é b e n is e
beszéd keretébe beilleszteni."
Mielőtt egy uj, t. i. a h a l o t t i beszédek szakaszához érnénk, a s z e r k e s z t ő két szokatlanabb beszéd
közlésével gazdagítja gyűjteményét. Az egyik l e l k é s z i g t a t á s i b e s z é d , néhai E l e f á n t M i h á l y pesti
ev. lelkész- és esperestől, melyet Margócsy József beigtatásakor Kecskeméten 1864. febr. 21-én mondott; a
második „ l e l k é s z ö r ö m - ü n n e p i b e s z é d , " melyet Borbély József bonyhádi ev. lelkész s érdemült esperes 50 éves lelkészi hivataloskodásának örömünnepe
alkalmából mondott B e r g m a n L a j o s izményi ev. lelkész.Sfcokatlanabb beszédek ezek annyiban, a mennyiben az
előbbi elmondása rendes körülmények közt csakis esperesek jogához tartozik, mig az utóbbi elmondásához ritka
eset ád alkalmat. Figyelemre méltó mindkettő, az első
velős rövidsége, a második 1. Korinth. XV. 10. alapján
szép dispositiójánál fog ?a, mely igy hangzik: „ a z a p o s t o l i ö r ö m s z ó z a t ö r ö m a g g a s t y á n u n k száj á b a n . " 1-ör „ I s t e n k e g y e l m e á l t a l v a g y o k a
m i v a g y o k " s ezzel ő tesz mi előttünk tanúbizonyságot, továbbá 2-or „ É s a z ő k e g y e l m e n e m v o l t
h o z z á m h i á b a v a l ó " s erről ő kiván mi tőlünk
tanúbizonyságot.
Ezek után áttérek a t e m e t é s i beszédekre.
A temetési beszédek e kötetben h a t s z a k a s z b ó l
állanak, u. m. g y e r m e k e k felett 5, i f j a k 4, k öz é p k o r u a k 8, ö r e g e k 6, ö z v e g y e k 2, végre
h i v a t a l o s e g y é n e k felett 2, összesen tehát 27
beszédet tartalmazva. Ezen beszédek alakra nézve különfélék, vannak ugyanis t e m p l o m b a n és u d v a r o n
mondandók. Amazok hosszabbak, rendszeresebbek, eme! zek rövidebbek, de mégis olyanok, hogy egy templomi
í beszéd alapjául szerencsésen vehetők, a mennyiben leg-

12. 15—24 alapige nyomán F a r b a k y J ó z s e f nyírtöbbjében elosztás is v a n ; viszont a templomi beszédekegyházai ev. lelkész műve. Dispotitiója ez : „A szülői
ből a tárgyalás megrövidítésével udvari beszéd könnyen
szent szeretet áldásos volta és hatalma szemben a halállal."
alakitható.
1-szÖr „minden áldozatra kész, hogy gyermekét a halálLássuk azonban egyenként, -r~ mindenek előtt a
tól megmentse," 2-szor „a változhatlan végzeten megnyugg y e r m e k e k fölöttieket.
szik ugyan, de azért szeretete tárgyától még akkor sem
Az első két beszéd, T ö r ö k J ó z s e f ceglédi ev.
válik
meg" és végre 3-szor „megvilágítja a sir sötét éjjelelkész műve. T ö r ö k mind a két beszéde rövid, de a
lének
az öröklét virányai felé nyiló ajtaját." Ez egy nagondolatok elég következéssel folynak egymásból s épen
gyobb szabatú gyászbeszéd egy lelkész fia fölött, gazdag
ezért mind a kettő kerekdeden befejezett mű. Mind a
tartalommal, legszebb sz. irási helyek választékos idézekettő egy és ugyanazon szülők két, egymás után megtével
s tősgyökeres magyar irálylyal, egyike e kötet kihalt gyermeke fölött mondatik el. Az első azonban jóval
válóbb
műveinek.
fölülmúlja az utóbbit tartalmasságánál fogva, — peSzabad legyen itt az előbeszéd néhány sorát bemudig a dolog természeténél fogva, megfordítva kellene
tatnom: „Oh ha nem vonza többé az ifjú élet zománcos
lenni. Mindkettőben előbb felnyitja a gyászolók sebeit,
bubája, maradtál volna még azoknak kedvéért legalább,
hogy azután ezekbe balzsamot cseppegtessen; de ezen
kik veled s benned éltöknek minden öröméi vesztették
műtét az elsőben nagyobb precizióval történik, mint a
el, s kiknek szeméből kora sírod hantjára hévkonnyeknek
másodikban, s ez ád az előbbinek az utóbbi felett naözöne hűli ! Nem látod-e atyádnak sápadt arcán a meggyobb becset.
kövült
fájdalom dúlt vonásait ? Nem ébreszt-e fel kétségNem hallgathatom el itt abbeli meggyőződésemet,
gel
küzdő
anyádnak fuldokló jajja, panaszos sírása ? Nézd
hogy minden egyházi beszédnek kell hogy sz. írási hely
szívok mint vérzik, azon sziv, mely téged éltedben, haszolgáljon alapul, bármily esetre vagy alkalommal monlálodban egyaránt szeret. O pedig a szülői szeretet hadassék is el. Szerző ezen két beszédében épen ezen alap
talma mily határtalan! Ha az apostol a korinthushoz irt 1.
hiányzik. A második beszéd folytán ugyan idézi Dávidé
levele
13-dik részében, a szeretetnek ezen utólérhetlen
vigasztaló szavait: „m i m e g y ü n k ő h o z z á , d e ő
apotheosisában, a szeretetről általában mondja, hogy az
n e m j ő i d e v i s s z a m i h o z z á n k," de ezt nem
mindenben kitartó, mindenben hitelt ád, mindent remél,
ugy teszi, hogy a beszéd alapjául legyen, csupán mint
mindent eltűr és soha sem bukik el (7,8.,) ugy e szavak
azt ily beszédek folyamán számos idézetekkel tenni
mégis mindenek felett leginkább a szülői szeretetről volszoktuk.
nának a legtöbb joggal elmondhatók, úgy mint mely a
Következik S i m o n i d e s z J á n o s szécsényi ev.
föhli szeretetnek legtisztább, legemelkedettebb, legsalaklelkész egy beszéde, szintén sz. írási alap nélkül. Van
talanabb nyilvánulása."
ugyan a beszédben következő idézet: „ a z Ú r a d t a ,
Elég ennyi mutatóul.
az Űr e l v e t t e , l e g y e n á l d o t t az ő s z e n t
Ezt követi Garzó Lajos fölött Sz. I. tanulótárs által
n e v e * s ez a beszéd élén elmondva, maradandóbb nyomondott sirbeszéd. Ezen röviden, de- melegen elmondott
mot hagyna az emberi kebelben, mint igy elvétve a bebeszédke szerzője mindenesetre szép reményekre jogosít
széd folyamán. Alapgondolata e műnek e z : . . t a r t ó s ,
s a lelkészi pályán, ha erre lép, vagy már lépett, elösállandó örömre e földön számítani nem
merés fogja ki°érni.
l e h e t " s ez alapgondolatot szerző azon ihlettséggel
P L.
fejti ki, melylyel őt már megszoktuk hallani beszélni.
(Vége következik.)
Az ezután következő beszéd M a r g ó c s y J ó z s e f é , L u k . „2. 48. alapján. Itt nincs több megjegyezni valóm, csak az, hogy M a r g ó c s y remekül bizonyítja ama fentebbi állításomat, miszerint az egyh.
beszédnek kell, hogy sz. irási hely legyen alapja. A
BELFÖLD.
beszéd csak oly rövid, mint az előbbi három, s mégis
mily nagy a különbség már csak ez okból is.
E szakasz utolsó beszéde Grr a t z M ó r , göllniczAz abauji ref egyházmegye f. év mártíus 21. tarbányai ev. lelkész szerzeménye, egy, anyja által elhanyatotta meg tavaszi közgyűlését Göncön, szokott állandó helyén. Senki eddig a külömben jobb sorsra érdemes gyűlés
golt s örökbe fogadott tanuló leányka fölött Gyöngéden
lefolyásáról az avatottak közül meg nem emlékezvén,
búcsúztatja a kis ártatlant tanulótársnéitól s különösen
hogy még is annak egyh.-megyénk körén kivül is nyoma
meghatóan fogadott szüleitől. Előnyösen felhasználható
legyen -— már csak a történeti hűség megőrzése tekinhasonló alkalmakra, ha hozzá illő alapige választatik s
tetéből is — nem mulaszthatom el, hogy az ott történteama — legalább én előttem — szokatlan kifejezés „1 eket legalább egyes főbb vonásaiban ha bár utólagosan
á n y z ó * helyett „ k i s l e á n y , " vagy „ l e á n y k a "
' is ezen becses lapok hasábjain vázolni meg ne kisértsem.
mondatik.
Egyházi elnökünk elsőben is mindnyájunkat magáA most következő szakasz i f j a k f ö l ö t t i beszéval emelő szokott buzgó imájában az egek Urának áldádeket tartalmaz s ilyen van n é g y . Az első 2 Sámuel

sát kérve tanácskozásunkra, a gyűlést megnyitotta. Erre ; hogy a csillag mielőbb nappá növekedjék, mely sokáig
mély siri csend állván be a teremben, egy valóban megmelegítsen és éltessen!
ható jelenetnek voltunk tanúi: minden szem az üresen
Felolvastatott továbbá az esperesi évi jelentés. Lemaradt világi elnöki székre irányozta tekintetét, honnan
hetetlen köszönetet nem szavaznunk esperesünknek a
a közkedvességű elnök és ember, kit megszoktunk óhajtva
nagy gonddal s fáradsággal összeállított valódi mübecsvárni s megérkeztével mindannyiszor üdvözölni ez egycsel bíró évi jelentéseiért, melyben egyházi életünket
szer minden önigazolás nélkül kimaradt elnöki székéből.
minden izében felölelve — tárja előnkbe a tiszta valót.
A csendet nt. Fodor Pál esperes úr törte meg, ki elnök— Kapcsolatban ez esperesi jelentéssel szőnyegre került
társa kimaradását igazolandó, most, annak kézírása helyett
egyszersmind a tanügyi bizotság jelentése is *, és bár ha
egy gyászlapra mutatott, megrendítően tolmácsolván a vesza szintén nagy figyelemmel és pontossággal egybeszerkeszteséget, mit fájdalom ! már ugy is mindnyájan tudánk, hogy
tett kimutatás, népiskoláinknak inkább emelkedését mint
bárczai B á r c z a y A l b e r t Abauj, Torna és szab. kihanyatlását látszott is jelezni, mind a mellet az igen
rályi Kassa város főispánja, egyházmegyénknek hosszú
fontos ügy érdekében legyen szabad megkívánni: hogy
időn át volt táblabírája 16. évtől pedig szeretve tisztelt
valamint a központi úgy a köriskolai értekezletek évenközkedvességű világi elnöke nem jölt el s nem is jő el
ként rendesen megtartassanak — s a népiskolai tanítók
többé közénk, mert már ő egy boldogabb hazába ment.
bizonyos értekezleti körhöz tartozni köteleztessenek.
Legyen áldott emlékezete ! Nyugodjék békével !! A megEzek után még két közérdekübb kérdés foglalkozhatott elnöktárs és esperes utóbbi ezen szavait mély megtatta inkább a közgyűlést. Egyik válaljon-e az egyház
indulással többször ismételve, hangosan mondta után maga
megye felelősséget albizományosai irányában a kebelében
az egész népes közgyűlés. Legszentebb megtiszteltetése a
elárusítandó népiskolai könyvekért a t. pataki főiskolának ?
valódi igaz érdemnek csak ilyen s ez lehete. Kimondta
az ügy ugy lett eldöntve, hogy az egyházmegye sok olezután egyhangúlag közgyűlésünk, hogy a megboldogultdalú teendői közt e nagy gonddal egybekötött felelőséget
nak emléke jegyzőkönyvileg megörökítessék és egyszeris ez idő szerint magára nem vállalhatja. Másik kérdés
smind a b. e. érdemei iránti hála és tisztelet kifejezéséül
volt: egy az egyházkerület által tervbe vett papi nyuga boldogult özvegyéhez egy, a fájdalom szavait tolmácsoló
díj intézet felállítása felett határozni, de mivel ez érdemrészvét-nyilatkozat intéztessék. *
ben semmi alapszabályzat vagy tervezet az egyházmegyéhez nem érkezett: az ügyben intézkedni jövő
Majd napi rendre térvén a közgyűlés az elnöki székhagyatott fenn.
nek ideiglenes elfoglalására Komáromy Lászlót — mint
Örvendetes jelenségként említhetni fel végre még,
legidősbb tanácsbirót kérte fel; ki azt el is foglalta.
hogy
közgyűlésünkön a vadaskodó felek, kik rendszerint
— Már akkor sokan mintegy érezték — miután a
nagyobb
tömegekben a falu vagy a szegény egyházak
rendes elnökség betöltésére nézve az egyházak szavaköltségére
szoktak járni, kelni, fáradozni és áldomásozni
zatai már beadva voltak, hogy a fiu atyja helyét, az
s kiket sokszor a legnemesbb törekvésekkel szemben
elnöki széket — honnnan a feledhetlen b. emlékű Komálegtöbbnyire népcsaló caracteretlen nadrágosok szoktak
romy István évek hosszú során át törhetlen karokkal
vezényelni — ez úttal nem jelentkezvén, a közgyűlés
vezeté abauji h. hitv, egyházmegyénk hajóját biztos célja
annyira igénybevett becses idejét a közügyektől, el nem
felé — állandóan is elfoglalni s megtartani fogja. Ugy
vonták ; mely az abauji egyházmegyének valóban köveis lett: mert felbontatván az egyházak zárt szavazatai
tésre méltó azon üdvös határozatában találja magyarázatát
Komáromy László Józsefnek testvére abauj megye jelenmiszerint okulva a vett tapasztalatokon, megelőző gyűlélegi alispánja 44. szavazattal egyházmegyénk t. főgondsén határozatilag kimondotta: hogy a vádaskodó vesztes
nok felemelkedve székéből egy valódi prot. hazafiu mely
felek ezután minden okozott költségeket saját személyükre
érzettől áthatott emelkedett beszédében a mig egy részről
viselni, és hogy a vádlevél szerzője és illetőleg irója
elődjének fényes, magas érdemeit ecseteié meleg szavaks aláiratója nevét a vádlevél alatt külön megjelölni
kal : más részről szerényen önmagára mutatva készen
köteles.
ajánlotta fel tehetségeit a megye ^támogatása mellett elnöki tiszteinek teljesítésére — megköszönvén az egyház
megyének a benne helyezett megtisztelő bizalmát. Fénypontját képezte a szívből fakadt elnöki beszédnek ama
passusa midőn megválla?ztott t. főgondnokunk b. e. elődjét
naphoz, magát mellette parányi csillaghoz hasonlitá ; —
melyhez mi még csak azt csatolhatjuk: engedje Isten,
* Avagy nem volna-é korszerű az egyh. -megyéknek kebelükben
elhunyt kivállóbb jóltevó'ik s jelesbjeik emlékét külön egyháziszertartással is egybekötött emlékiinnepélylyel megörökíteni, mint ez a régibb
időknek kegyeletes szokása volt s több tanintézetek és testületek körében ma is gyakorlatban van ? !
Közlő.

GADNAI

KÁROLY,

kassa bó'ó'di lelkész.

Észrevételek és tiltakozás nt. Körmendy úrnak
„A dunántúli egyházkerület lelkészválasztási szabályzatához" cimü cikkében foglalt néhány állítására.
Hogy nagytiszteletűséged a vál. szabályzat „elv-,
és célszerűségének" bebizonyítása érdekéből a sophisináktói sem retten vissza: nem csodálkozunk ; mert hiszen az
40 *

édes anya még torzszülöttét is szereti s a piaci bántalmazás- és gúnytól vérével is kész védeni. Nem is szólaltunk volna fel e tárgyban, ha cikkében nem állítja vala,
hogy a dunántúli kerület káplánai — Barakonyi kivételével — valamennyien helyeslik a kápláni sorrendet." Ez
nagy Önámitás vagy az igazsággal meg nem egyező tényferdités. Mielőtt azonban ehez szólnánk, lássuk e cikket
közelebbről.
„A prot. egyház ö n c é l ú s n e m j o g i , h a n e m
e r k ö l c s i i n t é z m é n y . " Ezen elvből született hát
vál, szabályzatunk. Bátorkodunk kérdeni: vájjon az erkölcsi intézmény nélkülözheti-e a jogalapot ? Kénye-kedve
szerint bánhatik-é tagjaival csupa „ ö n c ó l b ó l ?-í Hiszen
ez a legsötétebb hierarchismusra vezetne !
A választó képességet nem érintve, lássuk a v á l a s z t h a t ó s á g o t . E becses lapok olvasói ismerik, már
az ominosus 4. §-t.
a) Választható m i n d e n r e n d e s l e l k é s z , b)
M i n d e n f e l a v a t o t t s e g é d v a g y h.-l e 1 k é s z.
Dehogy választható minden segéd- vagy helyettes lelkész !
Hiszen alólirottak ezen szabályzat érvényre emelése előtt
már felszentelt segédek voltunk, — akkor választhatók
— és most nem. A főt. egyházkerület letörölte fejünkről
a szent kenetet egy időre. Vagy hát ez nem visszaható
ereje a törvénynek? . . J a j 1 de nem szabad szem elől
tévesztenünk, hogy „ a z e g y h á z n e m j o g i , h a n e m
e r k ö l c s i i n t é z m é n y " ad majorem Dei glóriám.
A mi általában a sorrendet illeti : nagyon téved ön,
ha annak oly erőt tulajdonit, hogy »a theol. pályának
az fogja jövőben szolgáltatni a contingenst; ellenkezőleg
elriasztja a fiatal embereket attól ! E sorrendes szabályzat
nem a szerényebb, egyháziasb jellemű, magukat lelkészi
pályára „ á l d o z o t t " ifjak^-nak nyújt garantiát, hanem
— sit venia verbo — a rostaaljának; mert bele kell,
hogy kerüljön a sorba s elveszi a jobb falatot az utána
következő, talán nálánál minden tekintetben magasabban
álló, érdemesebb egyéntől — csak azért, mert egy nappal
előbb rukkolt be. És hányszor megtörténhetik, hogy az
első káplán — bármi oknál fogva — nem kell egy egyháznak sem. Ilyenkor, mint megvihatlan bástya, áll az
utána következők előtt. Igaz, hogy ha őt nem választják,
választnak rendes lelkészt, kinek helye üres marad ; úgy
de, hányszor ismétlődhetik ez eset ? az első káplán még
se jutott be. E circulus vitiosus elhuzódhatik pár évig,
hozzájárulván a 800 frt. minimum, mely miatt kisebb
egyházaink betöltetlen állanak. J a j ! de igaz, hogy a
mennyei atya „egyenlően felhozza napját mind a jókra,
mind . . . " Hol van csak egy is, mely e szabályzatban
a készültséget vagy tehetséget méltatná ? ! . . . J a j ! de
igaz, hogy az egyházkerület „a káplánok közt egyenlő
osztalékot kíván!" A szabadválasztás előtti gradualis promótió sokkal méltányosabb volt; mert legalább választhatónak mondta a helybeli kitűnő és jeles osztályzatú
káplánokat. A sorrend mikénti megállapításának mértéke,
a belépési időtől számítva, a theologiai és exmissionális
osztályzatok minősége. Hátha az egyszerre belépettek

közt mind ezek egyenlők : mi történik akkor ? Erről a
szabályzat nem emlékezik ; nem említi a kerületi vizsga
osztályzatát, mely épen fakultálja az egyént a szent hivatalra.
A mi a kánonra való hivatkozást illeti: midőn a főt.
egyházkerület a szabadválasztást kimondta, kánonellenes
tettet követett el ön szerint, mert akkor semmiféle sorrend nem volt, és itt az ön „logikai következtetése"
nagyot botlik.
E szabályzat létrehozásának egyik fő indító oka az
elharapódzott korteskedés volt. Ezen erkölcsi mocsárból
kiemelni a káplánokat lett hivatva e szabályzat; mert
„ezen intézkedés nélkül a s. lelkészek arra utal rák, hogy
a jellemrontó korteskedés eszközeivel minden kínálkozó
alkalmat üstökön ragadjanak existentiájuk biztosítására."
Söpörjünk egy kicsit a magunk háza előtt is; mert
ott is van ám szemét szépecskén ! Megengedjük, hogy
történtek visszaélések a káplánok részéről ; de tudjuk
azt is, hogy a rendes lelkész urak sokkal ellenorizetlenebbül működtek e téren! A káplán legfeljebb szép
szóval korteskedhetett; a lelkész urak pedig. . .
Példákkal is tudnánk illustrálni. Most már melyik
a nagyobb bűn ? Segit-e e bajon az uj szabályzat ? Néhány káplánt kirekeszt a sorompóból, hogy a bentmaradt
lelkészek maguk között kényelmesebben küzdhessenek.
Ámde az uj vál. szabályban „nem akartak a lelkészek magoknak privilégiumot a s. lelkészek felett, mit
igazol azon körülmény, hogy a sorrend szerint következő
s. lelkész ugy választható mint minden rendes lelkész".
O mily keresztyéni önzetlenség ! Ezt nagy kegyelmesen
megengedte. Hiszen, ha még a sorrendben első káplán
se volna választható : abból már csakugyan logice követ
keznék, hogy míg a dunántuli e.-kerületben élő rendes
lelkész van, addig káplán nem választható, és igy mi
csak a jövő század regényében lennénk papokká !
» Nehogy azonban akár a gyülekezeten, akár a választható első h. lelkészen jogsérelem követtessék el,
m e g e n g e d i a vál. törvény, hogy más gyülekezetbe
tétessék át a választási időre.® No iám ! hát mégis in e ge n g e d i ! Ismeri-e ön a t.-szecsődi ügyet? Az egész
tractusban csak egy káplán volt, Szecsőd üresedésbe jővén, a helyben már 5 évig szolgált káplán és az elöljáróság kérték az egyházkormány elnökét, hogy a választási időtartamra rendelje valahova a káplánt, mert ők
azt akarják megválasztani. Nemcsak hogy nem rendeltetett el, sőt administratori minőségben elnökileg megerősíttetett, mert ott szükség volt rá, több káplán pedig
nem volt. Mi történik ? . . . A káplánt egyhangúlag megválasztják, a consistorium megsemmisíti a választást, mert
„helybeli káplán nem választható," ez Ítéletet a főt.
egyh.-kerület némi módosítással megerősítette ; mert talán
egy kormányférfiu/ hibás eljárása miatt, compromittálva
lett volna.
Az uj törvény „érdeme"-ül hozza fel, hogy mostanában Somogyban mindig rendes lelkészeket választanak. Istenem, Istenem! ezen már csak mosolyogni lehet.

Hiszen rni is méltányoljuk „a gyakorlati élet által kimástól, és két külön, egy orthodox és egy liberális feleképzett és kipróbált lelkészek" érdemeit, de e mellett takezetet fognak képezni, vagy legalább két külön egyházlán mi is megkívánhatjuk, hogy az éltető világosság ne
kormányzatot fognak felállítani.
zárassék el előlünk ; mert azt találjuk mondani nt. KörTávolról sem kell azonban gondolni, hogy a küzmendi úrnak, a mit Diogenes mondott Nagy Sándornak,
delmek összes erejüket felemésztenék, s az egyéb téren
— és midőn itt»az iskolából csak most kijött ifjú s. lelkévaló munkálkodásukat zsibbasztaná. Sőt ugy látszik,
szekkel* állitja a rendes lelkészeket hízelgő ellentétbe, . hogy a mily franciásan harcolnak egymás ellen a sajtó
nem jut eszébe, hogy ellentmondásba jött magával, mert
terén, s az egyházi gyűlések termeiben, ép oly hévvel,
fönnebb emliti: „a kápláni sorrend, 20 évi előkészület
lelkesedéssel küzdenek a gyakorlati keresztyénség s a
után, o t t h o n t , ö n á l l ó m u n k a k ö r t biztosit annak
belmissio mezején, a valláserkölcsi élet, az iskolaügy fela 30 éves férfiúnak stb.
virágoztatása, s az evangeliomnak katholikus honfitársaik
közötti elterjesztése érdekében. A nimesi központi bizottBizony-bizony nt. úr mi már mindketten átléptük
ság által havonkint kiadatni szokott „Bulletin de la
a 30 évet! Nem tudjuk, hogy ön speciális jellegének
Mission interieure Evangelíque" érdekes jelentéseket s
kifejlődése végett az egyház kertében, utóérésnek meddig
leveleket hoz a belmissioi egylet áldásos működéséről, s
hagyatott kinn; de mi már kezdjük érezni, mintha jogosultak lehetnénk, korunk és gyakorlatunk után, egy J az evangeliomi szellem erősbödéséről. Mint ezen bulletinekből látható, számos buzgó belmissionárius utazza foly„igénytelen, önálló
munkakörre."
vást keresztül kasul Franciaország egyes vidékeit, s a hol
A vál. törvény egyéb pontjaihoz mit szóljunk? Mit
rendes lelkészekkel ellátott református anyaegyházakra
szóljunk a krisztusellenes berendeléshez, hiszen a hol
találnak, ott templomi szónoklataik vagy felolvasásaik
nem szeretnek, a port le kell saruinkról verni és ugy
által
igyekeznek a r. lelkésznek a valláserkölcsi élet
elmenni, hogy vissza se tekintsünk. Mit szóljunk a kerüfokozásában
segitségül lenni, a hol pedig csak egyes
leti cordonokról ?
' elszórtan levő prot. családokat leluek, ott ezek valamelyiA főt. egyházkerület a szabadválasztási törvény
kénél házi istenitiszteletet tartanak, a mely családnál,
revisiójára kiküldött bizottságnak ezen utasitást a d t a :
vagy a mely szegényebb iskolában szükségesnek látják
»a szabadválasztás elvének szem előtt tartásával." Ezen
ott gyermekeket, nem ritkán katholikusokat is, megajánelvet a bizottság csak fölfelé tartotta szem előtt, a nt.
dékozzák bibliákkal, ima-énekeskönyvekkel, vallásos tarés főtiszt, urak számára monopolizálta az egész kerületet.
talmú értekezésecskékkel, melyek azután legtöbbször
Hiszen adjuk meg az érdemnek jutalmát ; de ne ilyen
megtermik jó gyümölcseiket.
uton, mert könnyen önzőknek mondhat bennünket a
Tanúságul s lelkesítő például ide igtatunk a Bullevilág.
tinek áprilisi számából egy pár levéltöredéket. Vernier
Szóval, mi az egész választási törvényt, mint különki közelebb Drőme megyében működött, igy kezdi egyik
ben is nagyon hézagost és még a gyakori eshetőségekre is
levelét: Örömtől duzzadoz keblem, midőn ezennel kimeki nem tekintőt, protestáus presbytereilenesnek tartjuk és
rítő tudósitást küldök önnek azon nagyszerű vallásos ösznyilvánítjuk, mert a keresztyénségben gyökeredző szabadszejövetelekről s felujulásokról (reuuions,) melyek Sainteelvüséget, szabad akaratot nem csak korlátozza, de sérti
Croix-ban febr. 26-tól március 1-jéig tartattak. Mint minis, pedig biztosithatjuk, hogy e tekintetben Barakonyi
denkor, ugy most is, azt cselekedte az Ur, hogy a siker
barátunkkal együtt gondolkodik és érez a dunántúli ker.
messze tul haladta reményeinket. Ezen négy nap alatt
káplánainak nagy többsége, s ha mégis találkoznék, ki
ugy tetszett mintha magának Istennek sz. lelke lebegett
az uj törvényt magasztalná, az bizonyára azért tenné,
volna városunk felett, hogy a Megváltóhoz vezérelje a
mert ezen, az erkölcsi vagy szellemi gyöngéket dédellelkeket. Templomunk 10 különböző reunio alkalmával
gető törvény karjain remél bemehetni az igéret földére.
zsúfolásig megtelt az Idvezitő szavait hallgatni vágyó
Ennyit szükségesnek láttunk elmondani, nehogy
tömeggel. Öröm volt látni Jézus valódi tanítványai mellett
„qui tacet, consentire videatur" !
egy sorban ülni oly egyéneket, a kiket a vallásos kegyesség iránt teljesen közömböseknek vagy épen ellenS.ZABÓ ZSIGMOND,
KOVÁCS VINCZE,
séges indulatuaknak véltünk, s a kik mégis a legnagyobb
r é v-k o m á r o m i s e g é d l e l k é s z e k .
figyelemmel áhitatteljes tisztelettel hallgatták az Ur egyik
szolgájának ajkairól a törvény szavait.
A hallgatók száma, a figyelem s a vallásos érzület folyvást növekedett. Ezen kiváló érdekeltséget nem kell
KÜLFÖLDI EGYHÁZ És ISKOLA. gondolni, hogy talán az újság vágya avagy az idegen
| prédikátorok iránti kíváncsiság szülte volna, mert hiszen
a jelen volt hét lelkész közt egyedül én voltam, ki most
Franciaországi reform, testvéreink — mint többször
látogattam meg először ezen gyüleketet. Hanem ide vonemlítettük — szenvedélyes harcot folytatnak néhány év
zotta őket a Megváltóhoz való hű ragaszkodás, a ki hatóta egymással, annyira, hogy, mint legközelebbi gyüléhatósan éreztette minden alkalommal, hogy a kereü.'yésezéseikből látszik, vagy egészen külön szakadnak egy-

nek lelkükben felujulnak, ha őt teljes szivükből segitségűl hívják.
A vallásos reuniok tartásában az elfogadott rendet
követtük : A megalázódás, a bűnbánat, a törvény, a
Krisztussal való egyesülés, a sz. lélek munkái, a keresz
tyén élet, ennek küzdelmei és örömei. Meggyőzödtünk
egyszersmind ez alkalommal mind jobban jobban a felől,
hogy az efféle reuniok a legalkalmasabb és legáldottabb
eszközök arra, hogy a hivők megszenteltessenek, a hitetlenek megtéríttessenek.
FARKAS

JÓZSEF.

Wismuth és társai, az uj ezüst. A vörösréz. Harang-,
ágyú-, szobor és sárgaréz. Talmi arany. Egy-egy füzet
ára 40 krajcár.
Ungarisches Sprach- unj Lesebuch. Magyar nyelvtan és olvasókönyv német tannyelvű népiskolák számára.
Szerzették Bakó S., Frühwirth G., Gruber és Posch L.
II rész. IH. évfolyam. Ára kötetlenül 25, kötve 30 kr.

KÜLÖNFÉLÉK.

(Vége következik)

IVla, midőn Piinköst ünnepét üljük, önkénytelenül is előtér

I R O D A L O M .

keblünk

Isten — mint egykor

mélyéből
az

azon

apostolokra — úgy reánk

is kiárasztaná a maga uj jászülő Lelkét,

A Franklin-Társulat kiadásában legújabban
megjelent s igen csinosan kiállított könyvek :

sóhaj, vajha
megszentelő

kegyelme erejét, hogy mindannyian lelkészek ós tanárok, egyháziak

ós világiak

lehetnének

szent

tűzzel

Olvasó-könyv középiskolák alsó osztályai számára. ' eltelt ós sikerrel fáradozó munkásai az ő országának.
H a talán több volt is az aratásra való gabona az
Görög, római és hún-magyar mondák. Szerkesztette B ék é s i Gyula gymn. tanár. II. füz. Római és hún-magyar
első apostolok idejében, mint m a ; de azért úgy érezmondák. Ára 40 kr.
zük, hogy még most is több mint emberi erő, nem
Útmutatás a Bánhegyi-Emericzy-féle népiskolai tanföldi, de égi lelkesedós kívántatik a nagy munka sikönyv használatához. Irta Dr. Emericzy Géza, állami tan.
kerrel teljesítésére, az ezerféle alakban mutatkozó
lcépezdei igazgató. Ára 20 kr.
Sátán hatalmának megtörésére. Oly sok a csábító,
ieles írók iskolai tára, II. füzete. Az orsz. középoly erős az ellenség, oly nagyok az akadályok, hogy
tanodai tanáregylet megbizásából szerkeszti dr. K á r m á n
Mór. Tartalma: Coriolanus. Irta Shakespeare, ford. PeIsten különös támogatása nélkül kevesen állhatnak
tőfi Sándor. Bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta Névy
meg szilárdúl a küzdtóren.
László tanár. Ára 60 kr.
De nem csak az egyeseknek, hanem egyházegyeIfjúsági iratok tára II. füzete. Az orsz. középtanotemünknek is nagy szüksége volna Isten lelkének
dai tanár-egylet megbizásából szerkeszti dr. Kármán Mór.
kettős mértékben való kiáradására. Hazai prot. egyTartalma: Görög regék. Cox György után az eredeti
házunknak
egyik felében a több, kisebb-nagyobb bajoangol második kiadás szerint magyarra fordította s bevezetéssel ellátta Komáromy Lajos tanár. Ára 60 kr.
kon kivül a nyelvi és nemzetiségi külömbözések zavarKözhasznú családi könyvtár 19-dik füzete. Tanácsok ják a testvérek között fennállani kellő őszinte szerea gyermekek természetszerű testi nevelésére. Irta dr.
tetet, összetartást, zsibbasztják az erőt. Az egyház
S t e i n e r János. Fordította K.-B e n i c z k y Irma. Ára
másik felének — a reformált egyháznak — testét
40 krajcár.
hittani medő viták, a széthúzás ördöge marcangolja,
Falusi könyvtár 23-dik füzete. Tartalma : A gyüa helyett hogy — mint a tyúk szárnyai alá az ő fiai
mölcsfatenyésztés cserép- és fa-edényekben és az igy s a
szabadföldben nevelt törpefák okszerű, vagyis növényélet— összegyűlnének ós meggondolnák, a melyek az ő
tani alapokon nyugvó metszése. Az ez irányban megjelent
ékességükre valók.
szakmunkák felhasználása mellett irta K o d o l á n y i AnVajha a Piinköst innepe emlékeztetne hathatótal. 27 fametszvénynyel; ára 50 kr.
san bennünket, hogy bár külömböző nyelven szólottak
Igazságügyi rendeletek tára 1876-dik évfolyam.
az első apostolok is, s bár külömböző nyelvű nemÁra 50 kr.
zetiségű népek között prédikáltak : de azért mindeKis nemzeti muzeum 38-dik füzete : Híres utazók
és híres utazások története. A legrégibb kortól kezdve.
nütt az egy Krisztust, és ennek szellemében a k ü Irta Verne Gyula. Ford. Vértessi Arnold. Ára 50 kr.
lömböző népek közötti ellenséges válaszfalak ledöntéTalálmányok könyve 11, 12, 13, 14. füzete. Tarsét, az élő, munkás felebaráti szeretetet, a testvérek
talmuk : A nyersanyagok vegyi feldolgozása. Vegytani
közötti egyetértést ós jó békességet prédikálták. És
alapfogalmak. A kohómíves. A vasipar; az acél, Uchávajha másfelől emlékeztetne bennünket a Piinköst
tius-acél, Bessemer-acél. A mai vasipar. Cink, kobalt,

innepe, hogy ha egyes vallási kérdésekre nézve eltérő
sőt ellentétes nézetek voltak

is

Péter és Pál, J e r u -

zsálem és Antiokhia között, annyira, hogy ez eltérések
miatt még feddözésre is került

a dolog a két nagy

apostol között, de azért az együvé tartozás
köteléke soha sem szakadt

meg

érzetének

közöttük, s készek

voltak az eltéréseket és viszályokat szelid és engedékeny szellemű tanácskozások, gyűlések utján megszüntetni. Emlékeztessen

bennünket

a

Pünköst

ünnepe,

hogy igenis, bekövetkezett, és épen az első pünkösti
csodaesemény
apostolok

folytán kellett

szétoszlása,

hogy

de nem

bekövetkezzék az

következett

be

soha

azoknak szétszakadása.
* A budapesti orsz prot. árvaház részére, építkezésének befejezére s belső fölszerelésére, a király, magánpénztárából 1000 frtot adományozott.
* Kegyes célú ajándékok. Örömmel tapasztaltuk a
napokban egyik fővárosi ismertebb nevű ékszerész üzletében, hogy a pünkösdi szent tűz kegyeletes érzelmekre
hevitve, nemes áldozatkészségre buzdítva munkálódik
egyes vallásos keblekben. A mondott üzletben egy művészies csínnal kiállított s ezüst tálcával ellátott értékes
urvacsorai kelyhet láttunk ezen felírással : „Özv. Z s e n i
J ó z s e f n é szül. G ó z o n K r i s z t i n a a halasi reform,
egyháznak." Egy ugyanekkor készült, s szinte igen csinos keresztelő kelyhen pedig ezen felírást olvastuk: „A
t.-burai reform, egyháznak S z o n d i J ó z s e f ref. lelkész özvegye B o n y h a y Z s u z s a n n a . " Adjon Isten
sok örömet és sok követőt az ily vallásos lelkű nőknek 1
* Lelkészválasztás. E r m e 1 Gyula urat, ki becses
dolgozataival még külföldön tartózkodása alatt többször
megörvendeztette lapunkat s ennek t. olvasóit, az apáthii
(Tolnamegye) evang. egyház közelebb megválasztotta
rendes lelkészéül. Nem mulaszthatjuk el kifejezni ezen
szerencsés választás feletti örömünket és reményünket!
K o l u m b á n J á n o s , nagyenyedi főiskolai köztanitó vingárdi, — M o l n á r J á n o s porcsalmai segédlelkész bihar
diószegi ref. lelkészszé választatott meg.
* Egy mélyen leverő eseményt kell beigtatnunk
hírrovatunkba. Ezelőtt már két-három hóval hallottuk,
hogy a pesti reform, egyházmegyének egyik buzgó s erélyes lelkésze, tanácsbirája s alesperese E. J. betegeskedik,
de e betegeskedés alatt értettünk olyasféle bajokat, a minők a 60 év körül járó embert megszokták kerülgetni.
Még inkább hittük ezt, mikor a pesti e.-megye közelebbi
közgyűlésén betegünket, látszólag eléggé ép testtel és lélekkel megjelenni és ott a tanácskozásokban résztvenni
láttuk. Csakis az juttatta eszünkbe betegeskedését, hogy
ezen gyűlésen minden e.-megyei tisztségéről lemondott.
Kevéssel a gyűlés után, — mint mondá, egy általa előérzett baleset által fenyegettetve, minden irományát átadta
barátjának Siposs Pál főesperesnek, s ugyanezt felkérte
ez alkalommal hagyatéka végrehajtójául. Az előérzett
baleset fájdalom ezelőtt néhány nappal bekövetkezett,

az elmezavar félremagyarázhatlan jelei oly mértékben
mutatkoztak rajta, hogy a hatóság kénytelen volt a szerencsétlent, biztonság tekintetéből őrizet alá venni és a
főváros egyik kórházában elhelyezni. Az orvosok kevés
reményt nyújtanak a kigyógyuláshoz, de mi reméljük és
még sokkal inkább óhajtjuk a javulást.
* Az evang. Gusztáv-Adolf fö ;gylet közgyűlése f.
évi s e p t. 4. 5. és 6-ikán f o g a M a j n a m e 1 1 e t i
Frankfurtban megtartatni. Ezt azon megjegyzéssel hozzuk
köztudomásra, hogy a programmot annak idején közzéteszszük. Midőn az egylet minden tagját és azon hitsorsosokat, kik egyletünk szeretetteljes munkájában részívenni
akarnak, a gyűlésben való részvétre fölhívjuk, kérjük
mindazokat, k i k n e t á n a g y ű l é s e n
előadást
a k a r n a k t a r t a n i , ezt legkésőbb Aug. 20-ikáig h o zzánk Írásban benyuj tani szíveskedjenek.
Lipcse márc. 1. As ev. Gusztáv-Adolf-egylet központi
igazgatósága. Dr. F R I C K E G. elnök. Dr. von C R I E G E R N
jegyző.
* A békés bánáti ref. egyházmegye azon kérelmét,
hogy ezen roppant kiterjedésű megyében alesperesi hivatal állittassék fel, a tiszántúli egyh.-kerület Debrecenben
tartott közgyűlése elvetette, leginkább azért, mivel épen
alkotniányozó zsinatra készülünk, amelynek jogkörébe
tartozik az egyházmegyei igazgatásnak minél célszerűbb
megoldási módját meghatározni. Részünkről örvendünk
azon, hogy Debrecenben is, ugy látszik készülnek az
egyházi administratió helyesebb, arányosabb berendezesere.
* A hajdú szoboszlai ref. egyház a várossal együtt
egy négy osztályú gymnasiummal egybekötött polgári
iskolát állított fel. Maga az egyház két tanári állomást
rendszeresített.
* Pályázatot hirdet a magy. kir. közoktatásügyi
ministerium a fehértemplomi állami középtanodánál két
tanári állomásra, melyeknek egyike a magyar-német
nyelvészeti, másika a természet- és menyiségtani szakra
szerveztetik a jövő iskolai év kezdetére, 1400 frt évi
díjjal és 100 frt ötödéves pótlékkal.
* A brassai ág. evangélikusok elhatározták, hogy
karácsony, húsvét és pünkösd kivételével, minden egyéb
ünnepnapot eltörülnek.
* Az orsz. középtanodai tanáregyesület ez évi
közgyűlése julius 5-én és 6-án lesz a budai főgymnasiumban. — A bejelentett értekezések : Emlékbeszéd Abel
Károly fölött, tartja Petrovieh Ferencz. — A középiskolai
rendtartásra készült memorandum bemutatása, előadó Névy
László. — A magyar olvasmányok kánonja, elcadó Wolf
György. — Az anthropologia mint reáliskolái tantárgy,
előadó Paszlavszky József. — Ifjúsági könyvtárak, előadó
Wagner Lajos. — A tagdíjjal hátralékban levő tagok a
szünidőben árleengedést biztosító vasúti igazolójegyre jogot
nem tarthatnak.
* Nagy Lajos nyíregyházai ev. orgonista úr tudatja
a t. közönséggel, hogy a magyarhoni ág. hitv. evang.

összes mag)'a , tót és német egyházak számára általa
körlelkésze 13 frt 35 kr., melyhez adakoztak : a gyóni
szerkesztett s az. egyetemes gyűlés által is ugy az összes
iskola részéről 53 kr. az irsai iskola részéről 90 kr. az
esperességeknek mint egyes egyházaknak ajánlóit „Á t aalbertii iskola részéről 4 frt 37 kr. a pilisi iskola részé1 á n o s c h o r á l k ö n y v " egy első rangú muintézetben ről 7 frt 55 kr. K e 1 e c s é n y i M i h á l y alsó-baranyai
már metszés alatt van. Azonban a műnek nagy gondot
alesperes és sz.-lászlói ref. leik. 2 irtot,emelyhez adakozés ügyeimet igénylő előállítása, már nagyobb terjedelménél , tak a következő confirmáltak : Palisz Sofi 20 kr. Vacsora
r
..
fogva is (25 nagy iv) több időt igényelvén : ezért ez csak
Mária 3 kr. Markó Eva 4 kr., Becze Orse 1 kr. Gajnok
május hó végével készülendhet el. A c h o r a l k ö n y v
Eszter 6 kr., Polgár Mári 2 kr., Gajnok Éva 1 kr., Móka
előfizetési- v a g y esetleg után vételi á r a ö
Sándor 1 kr. Kán'or Julis 4 kr., és Becse Sára 4 kr., befrt, bolti ára azonban (Táborszky és Parsch urak bizo1 frt 51 kr. V e r e s Benő ref. lelkész a komiósdi conmányában, Budapesten) 6 frt 50 kr. leend.
firmáltak adományaként 4 frt, melyhez járultak : Balázs
Pál 10 kr. Kis Molnár József 40 kr. Böczkös József 10
* Megrendelési fölhívás. Az egyetemes magyar prot.
kr. Biró József 20 kr. Molnár József 10 kr. Bele Kata
egyház lelkészi karához. „Jézus példázatai" homiliákban,
60 kr. Bele Erzsébet 60 kr. Szabó Lidi 20 kr. Juhász
II-dik füzetével a mult hetekben hagyá el a sajtót. TartalErzsébet 20 kr. Kovács Kata 20 kr. Nagy Lidi 10 kr.
maz 21, az I-ső füzettel 44. egyházi beszédet. Nem állítom,
Andik Juli 10 kr. Böczkös Kata 20 kr. A beküldő 90
hogy szinbor, azt sem állítom hogy ama lángfolyam,
melytől lángra gyul a kebel s melyből oly keveseknek ! kr K i m i t i László iványii ref. lelkész 2 frt, mely a
jut valami : de azt merem állítani, hogy van hasonlósága | következő confirmáltaktól gyűlt be : Kimiti Tekla 60 kr.
egy élő forráshoz, melyből a ki hozzá járul, üdülést me- j Szabó Péter 20 kr. Szojkó Sófi 11 kr. Szojkó József,
rithet; a melynek itala engemet annak megírására s igy j Keresztes József, Nagy János, Csőszi József, Nagy Juli,
Pap Juli, Kistót Juli, Kis Sófi, Szalai Eszter és Geri Eva
közzétételére is buzdított Miután e közrebocsájtásban
10—10 krt. Nagy Sófi 5 kr. és Nagy tót Juli 4 kr.
semmi nyerészkedési vágy nem vezetett, s elégnek tartom
ha csakis a nyomdai költség megtérül, fölhívom minden
ev. prot. lelkésztársamat a szíves megrendelésre. Még
pedig : három, legföllebb négy havi tartammal. 1. A kinek módja van benne — pénzért. A két füzetet együtt
két forintért. Külön egy-egy frtért. 2. A kinek műve van
műveért — cserébe. 3. A ki szűkjövedelmü egyházi szolgatársam, fele dijjért, vagy egészen ingyenért — szeretetbol. A megrendelés Ághtelekre (Szabolcs megye) intézendő, melynek utolsó postája Csap, (Ung megyében)
az Észak-keleti vasútvonalon, tisztelő s szerető szolgatársukhoz P A Z A R ISTVÁN, ev. prot. lelkészhez.

|
Adakozás a bpesti ref. tlieologiai intézet convictusára.
(Negyedik közlés.)

j

v

A sárbogárdi * ref. egyh. 2 frt 70 kr., K e 1 e c s én
y
i
M i h á 1 y sz. lászlói ref. leik. s alsó-baranya-báni
j
alesperes úr 6 frtot, a gyűdi ref. egyház 1 frt 50 kr.,
; Alsó-Dabas 6 frt, Decs 5 frt, R.-Csaba 2 frt.
FARKAS

JÓZSEF,

theol. igazgató.

* Az „Evangyéliomi Protestáns Lap"-ban olvassuk,
hogy a debreceni főiskolai teljhatalmú építtető bizottság be
jelentette, hogy a főiskola uj épülete teljesen elkészült, s a
kiküldött szakértők által megvizsgáltatván, az építész kiviteli szempontból jónak találtatott. Az épittetési összes
költségek 148,235 frt 45 krra rúgtak, ezen kivül G el e n c z e y P á l tanárnak s építési felügyelőnek 2000
írt szavaztatott meg.

ADAKOZÁSOK.
Adakozás a bpesti prot. árvaházra.
P o s z v é k Sándor soproni theol. tanár 6 frt. M a
g y á r József ev. lelkész a hodosi confirmáltak részéről
1 frt 30 kr. Á c h i m M i h á l y a pilisi ev. isk. járás

* Utólagosan megemlítjük, hogy a sárbogárdi egyház a mult
1875/6-ik iskolai évre is küldött be 6 frt 50 kr.
1

Szerkesztői mondanivalók.
Sz. K. úrnak B. . .-án. Igen köszönjük mindkét becses dolgozatot, az ismertetést jövő számunk hozandja. Gy. F. úrnak P. . .-én
és E. Gy. úrnak A . . .-ban. Vettük köszönettel a küldött cikkeket, de
minthogy ezek becse a késés miatt nem csökkenik, közlésüket a tavaszi e.-megyei és kerületi gyűlések befejezte utáni időre hagyjuk.
J. P. úrnak. A félbeszakítás igazolásául szolgáljon mentségül mai
számunk 2-ik cikke után tett jegyzetünk clausulája; a következő' számok megszakítás nélkül hozandják, valamint az iskolaügyet is. De a
politika mezejét érintő cikkre nézve még e percben nem nyilatkozhatunk. A lap az expeditor hibájából maradt el.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs : F a r k a s József.
Nyomatott: Deutsch M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a
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Huszadik évfolyam.

s

Budapest, 1877. május 27.

z

PROTE STAUS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
S z e r k e s z t ő - és

E l ő f i z e t é s i d.ij:

KI ADÓ-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel

VIII. ker. Mária-utoa 10. sz. 1. em.

félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

Teljes számú példányokkal

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetéaök a
mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.

Hirdetések

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

m i n d é g - s z o l g á l h a t u n k . "HHt

den 3 évben választja a rectort: még pedig a protestantismus elvével, ós az intézet jól felfogott érdekével
azon egészen ellenkező nézetből indulva ki, hogy a
rectoratust csak a főgymnasiumi tanárok, s ezek közt
is csak azok, kiket ő alkalmasaknak vél, viselhessék.
Szellőztessük kissé ezt a kérdést!

Nem szólunk az állandó rectoratusokról, mely
személyhez kötött jog lévén, bilateralis pactumon alapúi, s melyet mint az idő, gyakorlat, s a prot. elv
áltaL rég elitólt s elvetett álláspontot egyszerűen
„A mennyi ház, annyi szokás" mondja a példamellőzünk. Mindazon által ha választanunk kellene,
beszéd. Az okos ember ha valamely házba betér, annak
szabályai- és szokásaihoz fog alkalmazkodni, mig ven- határozottan vagy ezt, vagy a mi nagyon természetes,
sokkal örömestebb, az ambulatorius rendszert válaszdég ; de ha bármiféle alak- és minőségben netalán ott
reked, akkor élettapasztalatait a ház java és üdvére tanók, mint ama, a többire nézve kétségen kívül
érvényesítendő, igyekezni fog a ház netaláni rosz szo- sértő s őket lealázó rendszert, mely csak egy, legfelebb két szemóly körül tekereg, föltévén a többiről
kásait jobbakkal, célszerűbbekkel váltani fel.
A magyar protestantismus is egy ily nagy ház, azt, hogy az intézet igazgatására semmiféle qualitással
nem birnak. Mint prot. emberek mindenkinek nézetét
önrendelkezési és önkormányzati joggal fölruházva: s
tiszteletben tartván, de magunknak is hasonlót igéha e jogból természetszerűleg folyó különféle intéznyelvén, nem állítjuk, hogy nincsen e gyakorlatnak
ményeket, mint megannyi szokásokat, az egyes egyházközségek ós tanintézetek helyi viszonyaik- és érdekeik- jogosultsága, sőt j ó oldala is. Mert hisz a világon
minden dolognak jó és rosz oldala van, legalább lehet.
nek megfelelőleg létesítettek ós azokat ily minőségben
Hanem más részről ismét mint protestánsoknak kötefen is tartják, egészen okszerűen s jogosan cselelességünk mindeneket megpróbálni, s a mi jobb azt
kesznek.
megtartani.
Azonban a protestantismus haladás, az az, a kor
Mi ez elvből indulva ki, határozottan azt valljuk,
kívánalmaihoz való idomulás és alkalmazkodás : s igy
hogy ennél jobb gyakorlat az ambulatórius rectorság,
ha a megszokott ócska köntöst ujjal és célszerűbbel
úgy a tanári-kar, mint az ifjúság s így az egész
válthatja fel, ezt nem csak megengedi az autonomia,
intézetre nézve.
hanem igényli és sürgeti a prudentia is.
Minden intézet virágzásának főtónyezője, lelke a
A magyarhoni evangyelmiak egyes tanintézeteiben, értem kiváltkópen a főgymnasiumokat, különösen jó tanerők lóvén, midőn az egyházközség mint patronatus egy-egy tanerőt választ, úgy hiszszük azt a
ott, hol maga az egyházközség mint alapitványozó
célt is szeme előtt tartja, hogy nem csak szükség
és fentartó gyakorolja a patronatus jogát, iskolatanáesetén, de külömben is — sorból — rector lehessen
csa, illetve presbyteriuma által hol évenként hol min-

Permanens vagy ambulatorius
rectorság ?

legyen-é a
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az illető.

A megválasztott

reményben

tanár

is azon tudat- és

fogadja el a hiványt,

hogy akár az al-,

a legtöbb

erkölcsi és szellemi kár

r a j t a ? Szerencse

a hol nemesen

ki

kételkednék

gondolkodó,

saját

akár a felgymnasiumban tanítson, az igazgatóság reá

gyöngéiket szerényen ós őszintén elismerő, e dicső-

nézve nem valami elérhetetlen — pium desiderium!

séget

S ime,

látja az ódon

és hivatásukat mégis lelkesen teljesítő collegium léte-

gyakorlatot, az elfogult nézeteket, az alaptalan s meg-

zik ! ott ily egyoldalú ódon gyakorlat mellett is jól

miután

hivatalát

elfoglalta,

egyátalában nem praetendáló s kötelességeiket

csontosodott előítéleteket, melyek megannyi legyőzhet-

folynak a dolgok, s virágzik az intézet! De mennyit

len akadályokként tűnvén föl előtte, csakhamar mint

birnánk

szárnyaszegett madár nem fog erőt és kedvet érezni,

vagyunk!

mutatni

vagy megnevezni ilyet ?

Emberek

S ha oly szerencsés az iutózet,

hogy bír

hogy a külömben is elérhetetlen után törjön a ma-

egy a többi felett erősen kimagasló tanfórfiút, kit a

gasba, resignal aspíratióiról, s alápottyanva a mély-

többinek legszebb egyetértésével sőt az ő leghango-

ségbe, lesz gre^ariussá,

intézetre

sabb kívánságukra folyvást meg-megnyomoritnak ezen,

— ha pláne nem — napszámossá! Pedig rosz katona,

mondjuk sok részben nagyon terhes és felelős hivatallal :

ki nem akar lenni generális! Igen, de ha nem lehet

mindazon által a legerősb férfiú munkabíró vállai is

a copf miatt! vana sine viribus ira !

meginognak,

csak szerencse az

Kérdjük már most: avagy nem szükségkép fogja

sőt sokára

megtörnek;

s ha valamely

„non putarem" egyszerre beáll, mely miatt

hivatalát

e tudat és tapasztalás npgbénitni törekvését, lehűteni

tovább nem viselheti, honnan, melyik szegről akasztja

lelkesedésót !

le a patronatus a rectornak való embert hamarjában,

Anyagi javadalma a prot. tanárnak úgy is igen

mint valami „Deust ex machina?"

Exercitium facit

szerény, hogy ne mondjuk szegényes: mi adjon lel-

virum!

kének fellengzőbb röptét, mi tartsa fel a küzdelemben,

nyitni a nemes verseny tért, hogy általa belejöjjön a

honnan

többi is ?

merítsen

erőt

a

lelket és testet

egyiránt

emésztő munkához, ha ezt a kis elismerést ós dicsőséget is megvonják tőle?

Nem bölcsebb e valamennyi számára

Ekkor

nem jön

Utoljára, bármennyire

a patronatus

soha

meg-

zavarba.

fontos s tegyük hozzá terhes

Hiszen a méltányosság maga követeli, hogy ha

és nagy felelősséggel járó is az az igazgatói h i v a t a l :

teher az igazgatóság-, viselje más is, ha pedig dicső-

mindazon által nem boszorkányság! Elvégre is senki

ség, része legyen belőle másnak is.

sem pótolhatlan ;

Minden kétségen felül áll tehát, hogy ezen gya-

ságot

s az emberi ügyességet ós nagy-

nem annyira a fényes tehetség,

egyéni kima-

korlat a többi tanárok lelkületére lehűtőleg, működé-

gasló tulajdonok,

sükre bénitólag h a t ; pedig az intézet érdeke, örven-

Ez pedig rajtunk áll.

detes fölvirágzása azt kívánja, hogy a patronátus a

tudja tekintélyét s általában a disciplinát osztályában

tanárok lelkét és munkakedvét, minden rendelkezésére

tartani, a becsületes collegák együttes

álló szellemi és erkölcsi

eszközökkel,

szóval

ilyetén

mint a kitartó akaraterő
Azokáért ha

alkotják.

mint tanár fel-

gatása mellett, elviheti a rectorságot

őszinte támois

akármelyik.

elismerés ós megtiszteltetés által is folytonosan táp-

Roppant

lálja, feszítse, s üde rugókonyságában megtartsa.

collegium azt vallja magáról, hogy nincs közte igaz-

Ezen gyakorlatnak továbbá az a fatalis árnyol-

szegénységi

bizonyítvány

gatónak való ember, egyen kivül!

ha valamely

Alkalom teszi az

dala van, hogy vagy az irigységet költi fel a collegák

embert! s hányan

közt, és igy a civódás, ármány és titkos agyarkodás

ugyan, de alkalom hiányában felszínre nem jött, sőt

szellemét költi fel, vagy lassan lassan annyira eltom-

általok soha nem is sejtett szokatlan erők öntudatára

pítja, elfásitja leikeiket,

ébredtek, melyek külörnbeu, mint a tenger mélyében

tükbe, keblük

hogy beletörődvén

minden nemesebb

helyze-

aspiratióit s rugé-

vannak,

az,

rejlő nemes gyöngy,

kik a bennök

vagy annak hullámaiba

meglévő

dobott

konyságát elvesztik, s mint a kik örökös kiskorúságra

drága kincs, örökre oda vesztek volna, ha a jó alkalom,

kárhoztattak, nem bánják többé ha fogy önérzetük s

mint a bátor búvár, ama gyöngyöt föl nem hozza a

lassan lassan mint az elhaló lámpafény kialszik erőik

napfényre!

öntudata,

a melyeknek pedig csak alkalom kellene,

Nem valljuk ugyan a „fac_me talem, talis ero"-

hogy magokat közelismerés- s általános megelégedésre

fóle elvet mindenben;

érvényesítsék.

sultsága, hanem

Hogy mindezekből

csak az

ifjúságra háramlik

practice.

de e részben nem csak jogo-

értelme is van.

Vegyük a dolgot

A tanári-kar tudja, hogy a rectorság ambulato-

mondjuk önhitt férfiú, a ki collegái között megmerné

rius lévén, mindegyikére, sorból vagy választás utján

húzni a vonalat a tudást illetőleg ? Rész szerint va-

kerül: mert notandum, mi nem akarjuk a patronatus

gyon bennünk

az

ebbéli jogát csorbítani; de ha ez elvet kimondja (mi-

Egyik egyben,

másik másikban bir több

ből egyátalában

sággal ! de csak is ezzel: mert

mint

annak

nem következik, hogy

előtte ne gyakorolhassa)

azt ép úgy,

részszerint a tudomány!
tájékozott-

melyikünk kanalazta

róla

föl a bölcseséget ? minél jártasabb ós alaposabb valaki

tenni, hogy egyikét sem mellőzendi. Ez által az egy-

az ő szakában, általában minél több oldalú, sőt egye-

más elleni titkos agyarkoüás- ós irigykedésnek minden

temes műveltséggel bir; hová mélyebben bocsátkozik

élét elvette, s azt a kölcsönös erkölcsi kényszert ós

az emberi tudás végtelen óceánjába, s a véges, még-

viszonosságot

is egy rövid

hozta be,

miszerént

föl kell

isméret,

saját

érdekében

minden collega, az időszerinti igazgatót teljes erejéből
támogassa,

meggondolván:

hogy a mily

mértékkel

emberi

életre

nagyon is

véghetetlen

1

tudomány kiaknáz :atlan bányájába: annál elevenebben
s bizonyos nemével a fájdalom- ós alázatosságnak vagy

mérek éii másnak, ugyan azon mértékkel mérendnek

legalább szerénységnek,

mások is nékem.

és belássa, mily keveset tud ahoz képest, a mit tud-

Valamint akarom és kivánom tehát,

hogy cselekedjenek velem majdan a collegák, azonké-

érezze

nia kellene!

pen kell nekem is cselekednem: ez a törvény ós a
próféták !

órezi s kell is hogy

Ha Socrates a világ

legnagyobb

bölcse,

nem

átallotta magáról azt a nagyon is szerény vallomást

S ha még is találkoznék

a

collegiumban

oly

tenni, miszerint csak azt tudja, hogy nagyon keveset,

nyomorult önző lelkű tanár, a ki hogy magát másnak

vagy mint Pythagoras is mondta, hogy n r t sem tud,

rovására és hátrányára az egyházközség, vagy csak a

ugyan melyik tanárka,

rövidlátó ifjúság előtt emelje, titkon akadályokat gör-

volna

dítene igazg .tó-tanár

mányában,

társa

útjába,

annak

csak hamar sikerülne letépnie arcáról;
felette saját és az intézet

álcáját

mert őrködik

érdekében a többi

becsü-

oly önhitt,

a

mint közönséges ember
ki

collegáját

elbizakodva parányi

csak azért,

lomája a főgymnasiumra,

mert

tudo-

nincs

alkalmatlannak

fia
dip-

tartaná az

igazgatóságra ?

letes collega!

Gyanús az oly tudomány, mely piacra viszi ma-

Különben pedig, nem kell attól félni, hogy ezen

gát, s kicsinyli a másokét! A valódi tudós szerény!

gyakorlat, tehát az évenkénti változás mellett szenved

Utoljára is minden

az intézet.

mert

miután az algymnasialis tanárnak is van gymnasiumi

Hát

ha ép az ellenkező állhat?

lelkiismeretes

tanár

készül,

s

évenként megújul mintegy az erő és lelkesedés, mely-

s akadémiai, tehát egyetemes miveltsége, támaszkodva

lyel fölvértezve, egás/, hévvel és ihlettséggel lát hiva-

ez alapra, szükség esetén bármily tantárgyat átvehet,

talához a megválasztott ú j igazgató! egy sein

melyet,

akar

becsülete

érdekében,

alábbvaló lenni a többinél! Avagy nem volna előnyére

teszen is, miután

minden tekintetben

sikerrel elő is adhat.

az intézetnek e nemes ambitio ?

nem

ha

éjt napot

sisyphusi

egygyé

munka a feladat,

hogy az algymna-

Igen de a formalitas! mióta verte magát a pro-

sialis tanár, már állásánál fogva sem lehet igazgató,

testantismus bókókba ? juridicus dolgokban megenged-

m rt nem

jük,

Ami azon ellenvetést illeti,
lévén

diplomája a főgymnasiumra,

nem

hogy

„forma dat esse rei", de a nevelés ós

jöhet érintkezésbe a nagyobb ifjúsággal: s ez viszont

oktatás terén „forma nihil v a l e t ! "

a korával járó könnyelműség ós negédességnél fogva,

talás mutatja, hogy az algymnasiunr tanár mindenkor

nem

]

igen engedelmeskednék az i y igazgatónak.

légből kapott

alaptalan

állítás.

Ez

A hivatal maga ad

már tekintélyt bizonyos mértékben,

a cim és név is

imponálván némileg az ifjúságnak,

s csak is egy kis

tapintat

ós föllépés kell,

imponáljon ,

ha

még

oly

hogy

maga a személy is

szilaj

volna

is

az

az

mint a felgymnasialis!

esset demonstrandum ?

A mi meg azt a diplomát illeti, ezt utoljára is
komoly akarat és alapos előkészület

mellett megsze-

S hol van az a bátor,

hogy ne

occasione

data,

„quod

omnino de-

monstrabitur!
Vannak

bizonyára

let és teljes elismerés!
annyira tudomány,

kivételek,

s ezeknek tiszte-

de különben is ehhez nom

mint inkább tapintat,

körüllátó éberség, józan

ifjúság!

rezheti akárki is.

lehet olyan igazgató,

Aztáu a tapasz-

szigor,

pontosság,

eszélye^sóg ós egy

kis administrativ tehetség kívántatik!

Hisz ép ez a

b a j ! ha e tulajdonok közösek, s ép ugy m:nt a tudományos ismeretek volnának megszerezhetők: nem volna
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de hisz ezek egyéni természetadományok ? Ez
vetésre feleletünk az, hogy ezek nem a

ellen-

fenntartása, határozottan az illető osztály tanárok fel-

vérmérsék-

adata, kik ha e részben a rector kezére nem dolgoz-

letben gyökeredzvén, ha nem is könnyen, mindazon által

nak, ő maga bizony nem

komoly akarat, szilárd föltétel,

gium

és ernyedetlen törek-

együttes,

boldogul. Ő csak a colló-

összhangzó, őszinte támogatása

ós

vés mellett, bizonyos fokig mindenki által elérhetők.

közremííködósével teszen egy tízes számot, ezek nél-

S utoljára valamint külsőleg nem vagyunk egyformák,

kül elesik az egyes, s megmarad a zérus!

ugy a belső különféleség sem akadály arra, hogy a
komoly törekvésnek elzárja útját. Differentia in

adi-

Igaz, hogy kivánatos
mindazon

kellékek

miszerint az igazgatóban

összpontosítva

legyenek, melyek

aphoris (externis,) non suffert suecessum, atque uni-

alkalmasak úgy honn az iskola falain belől

tatem (intellectualem) collegarum. Handabanda, s üres

ság, mint kint a nagy közönség, esperessóg,

levegőverdesós az egész, fogja ezekre mondani a régi

ós az egyetem előtt az intézetnek méltó kópviselósére !

gyakorlat hive; hiszen bele sem jöhet jó formán hi-

De utoljára

vatalába egy év alatt, s ime

téren

terem, s vegyest lóvén az erők, majd jön — ha van,

iguarus

ilyenre is sor. Különben is hol az erős a gyöngével

ismét

más,

e

egészen „novus, et rerum administrandarum
et imperitus homo" veszi át az
örökös változás és

experimentálás

szenvednek az intézet erkölcsi ós

igazgatóságot.

Ily

a

szeretet

is ilyen ember nem minden

lelke által

valódi

cordialis

az ifjúkerület
bokorban

viszonyban

mellett

okvetlen

egyesül,

szellemi

érdekei!

közt pedig nem kell félteni az intézet mozdonyát, ha

ott az

összhang igen jó. Ily körülmények

tet-

rendben van minden, viz ós tűz anyag elegendő kész-

tük le a garast — rajtunk a sor — hogy ha nem

letben, a fűtő ébren, lehet akárki a vezető. A „non

is hasonló modorban, de még is válaszoljunk ;

putarem"-szerű

Köszönjük a szép bókot, de már most mi

előre

biztositváu, hogy végig moll hangból beszélünk.
Szenved az intézet szellemi tekintetben? hogyan?

s tőlünk

neu

függő fatumoknak a

legéberebb és legügyesebb sem veszi elejét, ha pedig
csak egy kis kizökkenés történik, nem nagy baj, csak-

tanit más collegái helyett töb- : hamar jóvá lehet tenni, hol saját, hol valamennyinek erejével! De hogy hosszúra no nyujtsuk cikbet? mi ugy tudjuk, hogy bokros teendői miatt ép
künket, reassumáljuk még röviden a mondottakat,
redukáltatnak órai, a mi nagyon móltányos ós igazszembe állítván a két ellentétes gyakorlatot, mert
ságos. Ugyanazon tanerők működnek, talán csak

Avagy tán a rektor

egy

kis

alapon

tantárgycsere az egész változás, tehát mi
veszithetne

,,contraria j u x t a se posita, magis elucescunt!'•

szellemi tekintetben az intézet.?

De erkölcsi tekintetben sem vészit. A rector legtöbb

A

régi

gyakorlat

előnyei, hogy hosszabb idő

alatt sokkal jobban bele élheti magát, s minden ugy

részben csak a collegium akarata- és határozatainak

megyen mint a zsinóron; de ennek természetes kifo-

végrehajtója, ha mindegyik éberen ellenőrzi osztálya

lyása mint ezen gyakorlat egyik hátránya, hogy nem

erkölcseit, szorgalmasan látogatja növendékeit, s szi-

sokára opus operatummá lehet,

gorúan kezeli osztályában a disciplinát: akkor vajmi

egyforma feszerővel, lelkesedéssel

mert ekkora munkát
ós odaadással nem

kevés teendője marad e részben a rectornak ? Nagyobb

lehet vinni soká, arcus nimium intentus rurnpit. Előnye

vétségek- ós kihágásoknál pedig a sedes itél, ezt okosan ós

továbbá, hogy személyéhez nő, mint valami postula-

tapintatosan vezetni az ő tiszte ugyan, de ott is csak

tum,

,,primus inter pares" ! Aztán meg, ha egynek vagy

benne látni és tisztelni a rectort,

másnak a collegák közül nincs tekintélye, vagy pláne

feltartható a disciplina;

osztályában

a rendet és csendet, szóval a disciplinát

nem tudja fentartani,

talán bizony a rector

szerez

mint

a tekintély

ezen

az ifjúság előtt,

gyakorlat

mely megszokta
s igy könnyebben

de ennek közvetlen kifolyása,
másik hátránya, houy ember

lóvén ő is, a pajzán ifjúság oly sok idő alatt nagyon

és csinál neki quoties toties ? Ez már valóban utolsó

is kiismeri

állapot, s ilyen rector

vén, öröklik mintegy a tanulók egymástól, instruálva

még nem született s nem is

fog. Jó, ha az intézet hajóját minden irányban ugy

jővén

tudja vezetni ós kormányozni, hogy idején bölcs ta-

kell a rector

pintatossággal

kikerüli

a

zátonyokat,

szokásait, s ezeket egymásnak

ekként

az

elbeszél-

újak az öregektől. Legalább nem

egyéni

jellemét ós szokásait tanulmá-

s

a zivatar | nyozniok!
kitörése előtt biztos kikötőbe vezérli a jármüvet,
Hogy e rendszer és gyakorlat divik az állam m e r t : melius est provenire quam proveniri!
intézményekben is, az még nem bizonyít a mellett,
A tulajdonképi disciplinának osztályok

szerinti

hogy ez szükségkép a legjobb. Ott a minister nevezi

ki, gyakran

nagyon is befolyásolva, az

inely kinevezés,
fájdalom —
javára üt
tismus,

mint

már

az

államnál,

mi nálunk „ G a n g und

ki mindenkor
mely

kivált

—

Gebe," nem ép

az intézetnek.

mindig

igazgatót, a

A protestan-

a haladás és szabad

verseny

elvét követte, egészen más palládiumon áll, s legkevésbbó

mozditaná

érdekeit

az

elő

által,

intézeteinek

ha

mindenben

szellem-erkölcsi
vakon követné

az

államot.
Keresve

se tudnánk

találni több előnyt,

mely

e rendszer és gyakorlat mellett szólana, annál többet
hozhatunk

fel

azonban

az

ambulatorius

gyakorlat

mellett. Ha már mindjárt az ismétlés vádjába esünk
is,

de

ki

kell

újból

jelentenünk, hogy e gyakor-

lat mindeneknek előtte a keresztyénség legfőbb elvén,
az igazságon, méltányosságon alapul, mely a
vonás

ós

titkos

ármánykodás

élét

vissza-

veszi el, pedig

tudjuk, hogy „coucordia res parvae crescunt, diseordia maximae

dilabnntur.' £

De azért is jobb ez aman-

nál, mert nevel és képez az intézetnek a patronatus
embereket, kiket
igazgatókul
jön,

aztán

ha beáll a „non putarem,"

alkalmazhat, s ekként

zavarba sohasem

melynek miatta felakndjon a gépezet; a többit

sem keseríti, hanem egyenlő mértékkel mérvén, munkaés

hivatáskedvöket

feszíti,

mi

által

nek s benne az ifjúság érdekének
tot.

A

mi

pedig

csak intézeté-

tesz jó

szolgála-

a hivatal administratiójába való

beleélést illeti, mely tagadhatlanul több időt igényel,
mindazonáltal

a tanár

igy

—

szóljunk

hivatalos

lévén

becsületéről, hogy

szó, — hatalmasan

fogja

ösztökélni ambitiója, hogy mindent elkövessen, miszerint állásának ós a várakozásnak minden tekintetben
megfeleljen. A folytonos váltakozás pedig hasonlókép
nem szolgálhat
uj erő

hátrányául

uj lelkesedós

az

intézetnek. Folyvást

csak üdén, jótékonyan és elő-

nyösen hathat az intézetre. A mellett pedig ha egyik
másik kimagaslik a többi
terhet, örömmel

közül,

s szívesen viseli a

deferál a többi collega, miután

ré-

szesültek a dicsőségben, s jövőre sincs elzárva előlök
a nemes küzdtér.
Elmondtuk

e

kérdés

objectivitással őszintén,
azon

elvtől

körüli

sine

nézeteinket egész

ira et

studio,

csupán

vezéreltetve, hogy: „győzzön a jobb ! " *
JESZENSZKY

PÁL,

fó'gymnasiális tanár.
* Közöltük e cikket, mint a nem kis érdekű kérdésnek egyik
oldaláról való megvilágosítására szolgáló becses s higgadt dolgozatot,
de nem irjuk alá, só't sietünk ezen kérdés másik oldalát megvilágosítani.
S z e r k.

Azokról az üres templomokról!
(Folytatás.)

A róm. kath. egyház elvéhez hiven, igen okosan
jár el, midőn mereven a holt betűhöz és ceremonialékhoz
ragaszkodik. Ott van ennek értelme, mert ezen egyház
mély lélektani igazságból indulva ki, az érzéki emberen
mint valami hídon át igyekszik a benső emberhez jutni,
hogy annak szivével ama külső s az idegeket ellenállhatlanul megragadó mystikus szertartások által eszét is foglyul ejtse. Ezen elvből indulva ki nagyon természetes, ha
calculusaira s érdekeire nézve a tudományt és felvilágosodást a tömegeknél veszélyesnek tartja és encyklikáival,
syllabusaival elitéli, mert tudja, hogy ha egyszer a betömjénezett és bebölcsődalolt ember feloesult, s szemei
felnyílnak, ennek a mesterségesen előállított lelki mámornak, s ezzel együtt az egyház hatalmának s tán lételének is vége!
Hanem ő e részben nagy mester, s bámulatos amaz
ángolna simaság, ama mindeneket ügyesen kizsákmányoló, még a tudomány vívmányait és a sajtó hatalmát
is saját céljaira fölhasználó élelmesség, valamint az a
hajthatatlan vas következetesség, melyekkel a stabilismust az egyház hatalma érdekében előnyösen érvényesiteni tudja. Ennek tulaj donitható, hogy mig a róm. kath.
egyház hivői özönlenek a templomokba, a prot. templomok csakúgy konganak az ürességtől. Miért? azért mert
az érzékek és képzelem, a mystikus istentisztelet által, hol
cselekvény, szó, hang és kéz egyszerre beszélnek, mindannyiszor hatalmasan megragadtatnak, szükségévé válik e lelki mámor a kedélynek, mely párosulva az álhit
és tudatlansággal, még a sziv nyugalmát is biztosítja a
hívőnek, a nélkül azonban, hogy szükségkép építené az
erkölcsi embert is egyúttal. Mert hajh ! vajmi borzadalmas gyümölcseit látta már a történelem és társadalom
ezen vakhitnek és mystikus cultusnak! De mit adhat a
prot. egyház ennek helyébe (a miből ugyan Isten őrizz !
nem is kér) az ő híveinek, a mint még ez idő szerint
az evangyelmi tant kezeli ? A betű magyarázatát ? ez a
mai nemzedéknek vékony eledel, melynek megerősödött
gyomra hangosan a keményebb és éltetőbb eledelt követeli A prot. egyház, mely kell hogy a lélek és igazság
odaadó hűséges szolgálatában álljon, ha nem akar meghasonlani elveivel, híveivel és a kor szellemével, nem maradhat soká két oldalú szerepében, az ő érdeke, célja,
szelleme egészen elütő a róm. kath. egyházétól, szent elhatározással, de bátran és nyíltan ki kell lépnie sáncaiból, melyekkel körül vétette magát, s haladéktalanul a
haladás terére kell lépnie, s ismét megtelnek a templomok, s meleg lesz az egyház s vallás iránti érdeklődés!
Ép azért a prot. egyház elve, az evangyelmi tan szelleme, s benne a Krisztus oly egyszerű és világos, ép
I azért ellenállhatlan isteni vallásának érdekében, mely
I semmiféle csontos dogmákra sem szorult, ünnepélyes óvást

teszünk a „Fi gyei mezőnek" ilyen tanai ellen : „A természet a bűn miatt megromlott. E megromlott természettel szemben a csoda ugy tűnik fel, mint természet feletti és természetellenes. De csakis a megromlott termé
szettel szemközt lebet a csoda természetellenes, Istennek
azonban, kitől a természet (az ő culminationalis pontján,
az emberben) eltért, egyenes normaüs ténye." Vájjon
igy prédikálják e a szabad nyomozás és vizsgálódás ama
fölkent bajnokai Dombrádon és Debrecenben, Sz. Ágostonnak ezen világidvezitő vallás philosophiai tlieoriáját, ki
tudvalevőleg csak akkor jutott ezen minden emberi tudományt és igazságot messze túlhaladó s csúffá tevő nagyszerű
tantételnek fölállitására, mikor mint ifjú jól kitombolta
magát, s meglehetős „Katzenjammer" után folyamodott
a sz. lélekhez ilyen inspiratióért és segítségért. Tán csak
nem ez sugalta neki a Pelagius és Coelestius elleni vitá"
jában ama theoriát, valamint ezen épületes szavakat, melyeket az egyháztörténet róla följegyzett: „Evangelio non
crederem, nisi me ecclesiae commoveret auctoritas !" Vájjon
nem irnák-é alá ott túlnan ezt is ? Annyi áll, hogy ily
tanok oly kimagasló protestáns férfiak ajkairól nagyon
kenetteljesen hangozhatnak s felségesen vehetik ki magokat! Mily szépen és mesterileg össze tudják ők egyeztetni a vallást a tudománynyal, még a csodák mint a
tudománynak egy tőről fakadt, egy anyától szakadt ikertestvérkéi is igen szépen és csendesen nem csak megférnek, de egész méltósággal s jogosultsággal helyet is
foglalhatnak mellettök.
Lám lám, mily teli vérű dandik, egyszerre két delnővel is kacérkodnak! Hja, de hát nekik nem elég a
fényes nap, a holdra meg a sok csip-csup csillagokra is
van szükségük f é n y e s n a p p a l , a csodákban. Pedig
hát mi különbséget teszünk a látható és láthatlan világ
dolgai között; amazok az ismeret a tudomány, ezek
a hit tárgyai. A mit meglehet szabatosan határozni, bebizonyítani, azt nem hisszük, hanem ismerjük. A csodatettekre szükség lehetett az evangyeliom előkorában ; de
a mi időnkben a t i s z t a h i t l e g b u z g ó b b
védői
is, mint már a dombrádiak meg debreceniek például,
kénytelenek bevallani, hogy azokra szellemi meggyőződés szerzése vagy erősbitése tekintetéből semmi szükség,
s ezzel csak ismétlik a mit Chrysostomus rég mondott:
„ha hivők vagytok, a m i n t k e l l h o g y l e g y e t e k ,
és szeretitek Krisztust, a m i n t k e l l h o g y s z e r e s s é t e k , semmi sztikségtek csodatettekre, melyek csak a
hitetleneknek adattak." Különben pedig e nagy horderejű
szavakat maga az Idvezitő mondta a tőle „jeleket" kérő
farizeusoknak ! ezt jól jegyezzék meg ott túlnan Domb
rádon meg a magyar Rómában, hol a surrogát syllabusok készülnek !
Ami meggyőződésünk az, hogy minél inkább halad
a tudomány, annál inkább érvényre kell jutni azon igazságnak, hogy a kereszténységet a physikai világ jelenségeitől egészen elkülönített szempontból kell tekinteni.
Ép azért, a vallás igazságai csak ugy boldogíthatnak, csak ugy eszközlik lelki megnyugvásunkat azaz

üdvösségünket, ha azok egész lényünket eltöltik, ha hitünkben élnek Általában a vallás csak akkor emelkedik
életünkben munkás, uralkodó hatalommá, h a i g a z s á gai lelkünkkel, egész é n ü n k k e l egygyé
forrtak.

Bármely hatalommal szentesitse is az egyház egyszer megalapított elveit, s bármely erélylyel szerezzen is
azoknak a társadalomban érvényt sőt tiszteletet: de ha
azoknak igazsága iránt tagjaiban hitet nem bírt kelteni,
ha valódiságukat tagjainak meggyőződésévé nem bírta
érlelni, azon eszmék csak papiroson írott malasztok maradnak, s az egyház lehet bármily nagy és hatalmas, de
híveit megnyugtató, üdvezitő egyház soha!
Azonban e kissé hosszabb intermezzo után kérdjük :
avagy talán fél az egyház a rohamos haladás végzetes
következményeitől ? Rohamosság ? hol jelentkezik az ?
hiszen még csak komoly haladási akaratot sem mutat. Ha
mutatna is, ott állnak résen a hátramozditók, a kik izibe
lefülelik !
Pedig hát nagy ideje volna már, hogy annyi századok után ismét egy két lépést tenne előre, ne pedig
hátra felé. Az idő és korszellem áramlatát, csak nem
akarja talán föltartóztatni"? mert hisz ez, ha még oly hatalmas volna is, ugy elsepri mint a rongált gátat az erős
áradat!
De meg nincs is oka ettől tartani! Hisz valamint a
világegyetemben az annak rendszeres harmonicus életét
eszközlő két erőnek t. i. az attractio és röperőnek egymással ellentétes munkássága meg van úgy meg van e
két oldal minden testületi életben, tehát az egyházban is.
Hogy e két oldal között pedig az egyik t. i. az attractionális, mely természeténél fogva helyben maradás jellemével bír, sokkal erősebb a másiknál, fölösleges bizonyítgatni ? Nem elég biztositék-e tehát, hogy e jelleménél
fogva a szétágazó erőket folytonosan egy központhoz
vonzza, s a túlságos előre való rohanás helyett azt eszközöli, hogy a haladásban következetesség s egység
legyen ?
Csakhogy e haladást, fájdalom, sehol sem veszszük
észre ; mert a vonzó erő hatása oly ellenállhatlan és nyomasztó, hogy a röperő meg se moccanhat, a mely disharmonia az egyház successiv történeti előre fejlődését
lehetetlenné teszi Pedig a protestantismus a keresztyénségnek folytonos történeti előrehaladásában nyilvánuló
élete; minthogy maga a keresztyénség is elet, még pedig
örök élet: ép azért é l e t e nem is gondolható máskép,
mint a szellem örök munkássága-, folytonos szabad fejlődésében !
A mit tehát cserében és mintegy kárpótlásul adhatna
egyházunk szemben a róm. katli. egyházzal, s e részben
az ürt kitölthetné: azt nem meri tenni, félvén, hogy
nyomban rá szakad az ég! Pedig akárhogy ellenzi, érvényesitni fogja a lassan s észrevétlenül ugyan, de feltartóztatlanúl haladó egyház a maga természet adta j o g a i t :
okvetlenül le fog hullani annak a diónak a héja, melybe
a kor, s benne az írástudók megemésztheted len dogmák

alakjába szorították ! A mi isteni és örök, mint Krisztus :
tana, az előbb-utóbb de biztosan lerázza magáról azt ami
emberi, hogy mennyei fényében világoljon az azt szomjazó
lelkeknek!
„Opinionum commenta delebit dies."
Meddig akarja illúziókban ringatni híveit, s elzárni
előlök az igazság országának kapuját, mely szabaddá s
függetlenné teszen ! „Drága áron váltattunk meg, ne legyetek tehát embereknek szolgái: s ha szabadok lehettek,
ezt válasszátok, s ne kötelezzétek le ismét magatokat a
szolgaságnak igájával!" Hisz csak a szabadság és igazság
az, melyben az emberek szivei találkoznak, megértvén
egymást mindenkoron ! Ebben van amaz i-teni erő, mely
ellenállhatlanúl meghódítja, s rabul magával viszi a sziveket, s melyet a ki fogva tart s véka alá takar, nem
érti, nem fogta fel, s legkevesbé teljesiti az evangyelmi
tant, s nem követi a Krisztust! A Krisztus egyháza pedig
hegyen épült város, pharosi világitó-torony, miért nem
akarja mégis minden emberi emészthetetlen adalékoktól
megtisztitoltan, legalább a prot. egyház, a maga egyszerű
mennyei tisztaságában világoltatni ?
Ez által bizonyára sokkal nagyobb és jobb szolgálatot tenne a jó erkölcsöknek, s ezek által a társadalomnak, mintha a betű jármában vánszorogva, magát a
kor eszméi és az idő szabadabb áramlata ellen, symbolikus könyvekkel, mystikumokkal és dogmákkal, mint
megannyi ó- és középkori, s legfelebb a muzeumokba
való elviselt fegyverekkel sáncolja körül, melyek bizony
az eszmék -harcában a mai idő hadviselésének nagyon is
tökélyesbült fegyvereivel szemben semmikép sem állhatják ki a tűzpróbát.
Nem jogosult tehát az egyház panasza, ha az üres
templomok miatt kikel hivei ellen : ő maga kergeti ki
belőlök, vagy legalább távol tartja azoktól intelligensebb
részét! De hát nem természetes é ez? Mert mig a többi
világi tan, mint megannyi szolga, halad, fejlődik: az Úr, az
evangyelmi tan, fejlődik-e, halad-e? Hogy haladjon, ha
mult idők véleményei, ábrándok, csinált illúziók világában
hintázzuk magunkat
Avagy mire tanittatja az elemi iskolákban gyermekeit? A zsidók, mint Isten választott népének sok részben homályos s inkább a történet keretébe tartozó, viselt
dolgaira,hol az Istent mint közönséges emberfiát beszélteti, ki
bele avatkozik az ő legapróbb-cseprübb dolgaiba, s részrehaj lóan támogatja más népek rovására, mint a kiket valamennyit csak a zsidók kedvéért teremtett. Micsoda alakot és képet fog a gyermek Istenről magának még a
legügyesebb magyarázat mellett is alkotni ? Bizony nagyon is anthropomorphistikust! Az uj testamentomból pedig, illetőleg a nagyobb és kisebb kátéból dogmákkal,
megemészthetetlen hitcikkekkel töltik a gyermek fejét
tele, mely ugyan legbiztosabb út és mód a transcen&entalis dolgok teljes megvetésére, s midőn látköre szélesedni,
ismeretei tisztúlni kezdenek, csoda-é ha kemény héja miatt az egész diót eldobja? Csoda é ha saturálva lévén
egész a megcsömörülésig e fajta emészthetlen lelki man- !

nával, semmi vonzalmat és lelki szükséget nem érez, ha
újra és újra ismételni hallja azokat, melyek szivét, már
gyermek korában minden iránt eltompiták, a minek egyház és vallás a neve ?
Az okáért üdvözöljük mi és pedig teljes szivünkből a
modern protestantismus irányát magyarhoni prot egyházunkban, ettől várván az egyház regeneratióját ín capite et
membris ! Hogy pedig e kivánatos és a kor szellemét viszszatükröző, egészen az evangyelmi tan szelleme- és értelmében haladó áramlatnak a hivatalos egyház ez idő szerint
még oly nagy ellensége, annak okát azon semmi által
sem igazolható alaptalan félelemben keressük, mely attól
tart, hogy a rohamos ujitás mindent halomba dönt, s általában az egyház lételét kockára teszi ! De hát mivel
szolgáltatott okot ily alaptalan gyanúra ez ártatlan s üdvös törekvéséért eléggé nem méltányolható irány ? Hiszen
nagyon lassú és ovatos minden mozdulataiban ! Törekvése pedig: világoltatni az igazságot, hirdetni a maga
eredeti egyszerűsége- és tisztaságában a Krisztusi tant.
Ez ugy hiszszülc eléggé nyiltan és őszintén bevallott
becsületes cél, a mely az egyházra nézve a legnagyobb
biztosíték !
Külömben is az i g a z s á g a z o n t u l a j d o n s á g g a 1 bír, hogy soha sem túlságos ! Mi szüksége is volna
túloznia? Vannak dolgok, melyeket egyszerűen le kell
rombolnia, s vannak ismét mások a melyeket csupán meg
kell világosítania! Ép azért nem akar lángot gyújtani ott
hol elég a világosság. Erre pedig valóban nagy szükség van.
Hiszen ha csak az egyház hivatalos vagy dogmaticai nyelvét
veszszük, annyi benne a homály, a mit rmg kell világosítania, annyi a sallang, betű és hús rajta, amiket le kell
hántania, hogy hangját, szellemét csak az avatottak értik !
Ezen irány legengesztelhetetlenebb ellenesei azonban
abetüimádó Hengstenbergre esküdt teli vér orthodoxok, kik
a moderneket felforgatóknak és csupa merő atyafiságos szeretetből „ad majorem ecclesiae gloi iam salutemque" sárral
dobálván őket, az egyház legnagyobb elleneinek híresztelik. Pedig azon irány emberei egészen tisztességes
ártatlan emberek, mindössze az a kifogás lehet ellenök,
a mely persze az ő szemökben „horrendam erimen laesae
majestatis" h o g y f ö l s é g e s e n v i l á g í t ó l á m p a
v a u k e z ü k b e n ! Azért hogy az ő „farkas sötét"
szemöket, melyek csak a homályban és sötétben látnak,
a fényesebb és élesebb világosság szúrja, s ennélfogva
el nem viselhetik, ne higyjék, hogy valamennyinek szeme
ugy van mint az övék construálva. Az a ti pislogó mécsetek arra sem elég, hogy egymás arcvonásaira ismerjünk, s ama stereotyp kiadású könyvnek olvasása és tanulmányozására pedig, melynek ti csak betűit imádjátok,
absolute elégtelen ! Vagy azt akarjátok csupa keresztyén
szeretetből, hogy megvakuljunk bele? Persze, hogy igy mindenesetre könnyebb volna a gazdálkodás ! De ha vak
vezetendné a vakot, ugyan hova jutnának?
De mi értelme is van a prot. egyházban az afféle
surrogat hierarchiának, mely a hivők eszén és hitén akar
uralkodni ? A mi hitelveink szerint kiki saját íi-lvössé-

gének legjogosultabb és legcompetensebb munkása lévén,
közbenjárókra, járszalagokra nincsen szükség! „die Kinderscliube habén wir lángst abgelegt!"
Annál rosszabb, hogy ezen férfiak között vannak
küiömben tudományos tők, mély gondolkozású elmék,
melyek azonban nem átallják, hogy akár egy oldalusággal, s vaskalapos elfogultsággal akár pedig bizonyos önös
törekvéssel vádoltassanak !
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Ha meggyőződésük — mit mindenkiben tisztelünk,
és izlésök — de quo non est disputandum : — az a vas
kalap, mely a kemény fejnek igen kényelmes lehet: ám
viseljék miattunk békességgel; de midőn „hanc veniam
damus, vicissim petimus etiam," hogy ne akarják senkire
tukmálni, még kevésbé oktroálni !
JESZENSZKY

(Vége következik )
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KÖNYVISMERTETÉS.
„Az erdélyi ev. református
egyházkerület
Egyházjoga." Irta Dr. Kolosvári Sándor m. kir. egyetemi jogtanár, egyházkerületi igazgató tanácsos, a kolosvári
egyhm. házassági törv.-szék bírája.
Dózsa Elek, a nagyhírű jogtudós munkája óta az
első reform, egyházjogi rendszeres mű, melyet nem birálni, csak ismertetni kívánok. De a legtárgyilagosabb
ismertetés, melyben a munka mintegy arra van felhiva,
hogy szóljon magáért, elég lesz arra, hogy reá a figyelmet
felhívja.
A mű keletkezésének, Dózsa jeles műve után is,
szüksége teljesen indokolva van abban a körülményben,
hogy az erdélyi ev. ref. egyházkerület jogéletének mondhatni teljes átalakulása a legújabb időben s az átalakulást
eredményező, de különböző időkben kelt egyházi és állami törvényeknek és határozatoknak szétszórtsága szükségessé tette azoknak összegyűjtését és rendszeres feldolgozását, hogy azokat, első sorban ugy a lelkészek, mint
az egyház világi tisztviselői és képviselői könnyen megszerezhessék és megismerhessék. S bár e szerint első
sorban az erdélyi egyházkerület számára készült, de mind
azzal való viszonyunknál fogva, mind átalános tudományos
értékeért, nekünk s átalában a magyarországi protestánsoknak is nagybecsű mű.
A munka b e v e z e t é s b ő l és n é g y r é s z b ő l áll.
A bevezetés az alapfogalmak meghatározása után
részletesen ismerteti az egyházjog kútfőit, megkülönböztetvén e tekintetben az országos és a tulaj donképeni értelemben vett egyházi törvényeket és ezeknek gyűjteményeit, keletkezésük rövid történetével; nemkülönben az
elősorolt kútfők használásának szabályait. A kútfők részletes és történeti felvilágosításával kisért tárgyalást, azoknak nem csak azon általános jelentősége tette szükségessé, mivel az egyházjog azokból meríti elveit és tételeit, hanem különösen azon körülmény is, hogy papjaink
legnagyobb része előtt talán az egyházjog az egyetlen
jogi munka, a melyet — mert szükségük van reá —
elolvasnak.

PÁL,

lelkész-tanár.
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A ki ismeri Erdélyben az állam és egyház közötti
viszonyt a múltban, s annak különösen a nemzeti fejedelmek alatti történelmi fejlődését, (lásd a munka 70.
§-át) tudni fogja, hogy ott az egyházi és iskolai élet
viszonyai inkább az országos törvények és szokások által,
mint a tulaj donképeni egyházi törvények által voltak
meghatározva. Ezeknek és ezek gyűjteményeinek megismertetésére célszerű volt azért részletesebben kiterjeszkedni, mint Dózsa tette, s nem lett volna elég e tekintetben a köz-és magánjogi munkákra utasítani a könyv olvasóit. Ez az ok vezette a szerzőt a kútfők annyira terjedelmes tárgyalására, s részünkről ezt, a „Jogtudományi
Közlöny"-beli bírálójával szemben, csak helyeselhetjük.
A munka első része három fejezetben ismerteti az
erdélyi ev. ref. egyházkerület alkotmányát. Az első fejezet az erdélyi egyházkerület alkotó részeit (egyházmegyéket, püspöki vizsgálat alatt álló egyházakat és a
moldva-oláhországi missioi egyházakat) tünteti fel; az
anya- és leányegyházak és ezek népességi számával. E
fejezetben számos történeti felvilágosító jegyzet foglaltatik a különböző egyházmegyékre, a püspöki egyházak
keletkezésére és ezek célba vett incorporatiójára nézve
egészen a jelenig lehozva. A második fejezet az erdélyi
ev. ref. egyházkerület mostani alkotmányos szervezetének feltüntetésére van szánva, de ezt megelőzőleg az
51 — 64. §-ig ismertetve vannak mindazon régi és ujabb
alaptörvények, a melyeken az egyházi élet jogi rendezése
mintegy alapokon nyugszik. Ezek eddig még külön szedve
és igy összeállítva nem voltak senki által. Különös suly
van fektetve ezek között a Leop. diplomára, a mely a
kútfők között (nagyobb részben Szász Károly „Sylloge
tractatuum etc" műve nyomán), előzményeivel, keletkezési
történetével még magyar jogi műben ily terjedelmesen
tárgyalva nem volt.
Az alaptörvények tárgyilagos ismertetését követi
azoknak útmutatása szerint az állam és egyház közötti
viszony meghatározása, előbb átalában, azután különösen
Erdélyben, illetőleg most a magyar államban. A mű e
része, nem csak teljes összeállításánál, hanem saját felfogásánál fogva is, különös figyelmet érdemel. Nem kis
j érdekkel birnak itt a 71. §. után tett jegyzetek, a melyek
I feltüntetik röviden mindazon viszontagságokat és jogelle-

nes üldözéseket, megtámadásokat, a melyeknek a protestáns egyházak Erdélyben 1691-en innen kitéve voltak,
a szerzőnek saját levéltári tanulmányai alapján. Valóban
becses anyag. Ezt követi az egyházak közötti jogviszony
ismertetése hazai törvényeink szerint, egész a legújabb
ideig, itt is jegyzetileg feltüntetvén mindazon sérelmeket,
a melyek a fentebb jelzett időszak alatt az egyenlőség
és viszonosság ellenére elkövettettek. Ezután a magyar !
ev. ref. egyházkerületek közötti viszony van fejtegetve,
egészen a legújabb konventi kísérletig, a melynek szervezete tervét is közli a szerző.
E rész III. fejezete, négy eím alatt, egy tájékozásnak előre bocsátásával, az egyházkerületi főhatalom
meghatározását és az ezen főhatalom gyakorlására hivatott egyházkerületi közgyűlés alkotó elemeit és hatáskörét
ismerteti, tekintettel ezen főhatalom nyilvánulásában az
egyházi törvényhozásra, a bíráskodásra és a végrehajtásra és az ezek gyakorlása módját és organumait meghatározó alkotmányos szabványokra. E fejezetnek elején
közli a szerző jegyzetileg az egyházi alkotmány alakulásának történetét, hiteles levéltári adatok nyomán, s feltünteti a régi főtesttileteknek, az egyházi főtanács és a közzsinat régi hatáskörét, hogy a mennyiben azoknak az
egyházkerületi közgyűlésre átruházásakor fenntartólag
hivatkozás történik : az ujon felállított főtestület hatáskörére nézve kételyek ne támadhassanak. Ez átalakulás
története felette érdekes és tanulságos arra nézve, hogy a
gyökeres átalakulások minő nehézségekkel szoktak járni.
(L. 81. és 83. §. jegyzeteit.) Hogy a gyakorlati szükségnek is igyekezett eleget tenni, mutatja az, hogy a rendszeres tárgyalás mellett is a törvény kifejezéseihez ragaszkodott, sőt néhol azokat jegyzetileg szószerint közölte.
Ugyanezen fejezetben külön cimek alatt van ismertetve az egyházkerületben levő e g y h á z m e g y é k (tractus) az egyházmegyéket alkotó e g y h á z k ö z s é g e k
(eklézsiák) és a t a n i n t é z e t e k szervezete, kiemelésével mindenütt amaz alapelveknek, a melyekre a szervezés fektetve volt, s az egyházmegyei, községi és tanodai
testületet alkotó elemeinek és a hatáskörnek meghatározásával, alaposan feltüntetve azok autonómiáját és az
egyházkerületi központi főhatalomhoz és ennek orgánumaihoz való viszonyát. A tanintézetek szervezésénél levéltári adataink alapján különös gondot fordított arra,
hogy az inditó okokkal feltüntesse mindazokat a mozzanatokat, a melyek a népiskolák és a tanítóképezde célszerű berendezésére keblileg történtek, a közzsinat és
egyházi főtanács részéről az 1868. 38. népokt. orsz. törvény megalkotásáig, a melyet az állam és egyház közötti törvényes viszony követelményéhez mért terjedelemben szintén közöl, és feltünteti egyúttal az egyházkerület
álláspontját is, a melyet felekezeti népiskoláira nézve az
állammal szemben elfoglalt. (1. 113. §.) A közép és főtanodák szervezete az 1861-ki és 1864-iki szervezések
alapján van ismertetve, azok jogi állásának és autonomicus jogköreinek törvényekre alapított feltüntetésével. Ezzel végződik az első rész.

A munka második része az egyházkerület kormányzatáról szól. A kormányzatra átalában vonatkozó áttekintés után, e résznek I. fejezetében, külön-külön címek
alatt, az egyházközségek valamint az egyházmegyék kormányzata és az egyházkerületi központi kormányzat van
tárgyalva. Itt az egyházi alkotmányos szervezetben
meghatározott hatáskörben működő szerveknek (egyházi testületeknek, egyházi hivatalnokoknak,
világiaknak és szorosabbb értelemben egyháziaknak) kötelességszerű fevékenysége van feltüntetve az egyházi canonok és későbben keletkezett közzsinati és egyház- főtanácsi határozatok alapján. Ez volt kétségkívül a munka
legfáradságosabb része. Dózsa e tekintetben semmi egyebet nem adott, mint a Grelei-féle canonok szabad fordítását, fejezetről fejezetre annyira követve azokat, hogy a
papok kötelességeinek elősorolása rendén a canonban a
házasulandó felek összeesketéséről is lévén szó, munkája
rendszerének hátrányára az egész házassági jogot, mint
a kánon teszi, az egyházi kormányzat körében tárgyalta.
Szerzőnk e tekintetben felölelte a canonok mellett a zsinati és az egyház főtanácsi jegyzökönyvekben foglalt
határozatokat, főkormányszéki rendeleteket, régi és ujabb
országos törvényeket, s egy szóval mindazokat a szabályokat, a melyek ugy a testületek, mint az egyházi alsóbb és felsőbb tisztviselők kötelességeit mindenütt a maga
helyén tünteti föl. A II. fejezet a tanodák kormányzatát
és a III. fejezet az egyház igazságügyi kormányzatát
foglalja magában.
A. munka harmadik része az egyházi vagyont tárgyalja, megkülönböztetvén az egyházi ingóságokat a fekvőségektől ; az előbbiek között a legújabb egyháztörvények szerint ismertetvén a különböző alapokat, egyházkerületi házi pénztárt, egyházkerületi s külön megyeiözvegy, árvái gyámintézeteket, mag- és takaréktárakat,
a tanodai javakat stb. Külön fejezetek tárgyalják az egyházi vagyon szerzést, valamint a vagyonkezelést és az
azok felett való intézkedést, az egyházi javak tulajdon
jogának fejtegetésével ugy országos, mint egyházi törvények szerint.
A munka negyedik része a házassági jogot tárgyalja egy tájékozásnak előre bocsátása után, az eljegyzés, a házasság kellékei és akadályai, a házasság jogi
hatálya, a házasság megszűnése és felbontása s végül a
házassági ügyek törvénykezési tárgyalása pontjai alá sorozott §§-ban.
A közel 500 lapra terjedő mű tartalmának ez áttekintése meggyőzhet mindenkit arról, hogy Dr. Kolosvári
az egyházjog egész körét felölelte s jelesen az erdélyi,
sőt átalában a magyar protestáns egyházjog körében, nem
csak a járt nyomokon járva, hanem a tudomány mai
színvonalán állva, kimerítő és valóban jeles művet ad.
Ha van kívánni valónk, hogy vajha a munka negyedik
részére, mely a házassági jogról szól, kissé terjedelmesebb s részletesebb lehetett volna. E részben találkozik a
gyakorló lelkész legtöbb nehézséggel, s itt nyílik az elméleti fejtegetésnek is a legtágabb mező. Sajnos, hogy
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ez a rész nincs egészen arányban tartva a többivel. De
a szerző iránti méltányosságból meg kell jegyeznünk,
hogy a mű eredetileg az „Erd, prot. Közlöny" mellékletéül ívenként jelenvén meg, s többre dagadván mint
eredetileg tervezve volt, a kiadó a tovább terjeszkedés
ellen tiltakozott.
Legérdekesebbek a munkának a szerző saját levél
tári kutatásain alapuló s valóban fáradhatatlan munkával
és lelkiismeretességgel összegyűjtött adatokon nyugvó
részei; s ezekre bátran kimondhatjuk, hogy a tárgyra
vonatkozó anyag ily teljesen összehordva még nem volt*
A szerző előadása, mint tanártól várhatjuk is, világos, szabatos, s bár szorosan tudományos, a mellett a legjobb értelemben népszerű is.
Ezek után nem marad hátra más, mint a valóban
jeles művet, a legszélesebb protestáns körben, lelkészeknek és világiaknak, a legmelegebben ajánlani.
SZÁSZ

KÁROLY.

alkalmi beszédtár." III-ik kötet.
9,Protestáns
Szerkeszti Margócsy József irsai evang. lelkész. Ara 1
frt 50 kr. Kapható a szerzőnél vagy Rohdcs Ödön könyvkereskedőnél Alberti-Irsdn, Pestmegyében, postahely.
(Vége.)

Az „I f j a k" fölötti beszédek szakaszában következik
jelenleg a 3-dik, T ö r ö k J ó z s e f ceglédi lelkész tollából. Ez egy hosszabb udvari gyászbeszéd, több sz irási
helynek alkalmas beszövésével. Szerző ebben is úgy, mint
az előbb felhozottakban, ügyes orvosként fölnyitja a sebeket s aztán gyógyitó balzsamot — Isten iránti hitteljes
bizalmat — csepegtet a fájdalomtól vérző szivekbe. Az
egész beszéd alapját É z s a i á s 55. 8, 9. — „ n e m
o l y a n o k az é n g o n d o l a t i m , m i n t a t i g o n d o l a t i t o k" stb. — képezi. Nem csak élvezettel olvasható
T ö r ö k e műve, hanem gazdag tartalmánál s népszerű
irályánál fogva, hasonló esetekben sikeresen föl is használható.
A 4-dik, tehát utolsó beszéd e szakaszban M a r g ó c s y é , melyet egy lelkész hajadon leánykája fölött,
még mint losonci s.-lelkész mondott. Nincs mást mit
fölhoznom, mint azt, hogy egy ifjú vallásos lélek egész
hatalmával szól itt a szerző, midőn a leánykát édes szüleitől elbúcsúztatja.
U j s z a k a s z tárul most elénk, a „ k ö z é p k o r ú ak" fölötti gyászbeszédek szakasza. Ebben van 8 beszéd,
melyeknek sorát maga M a r g ó c s y kezdi m e g ; —• élőbeszédében megragadó költészettel s vallásos ihletlel ecsetelve egy férfi, egy apa elvesztét. Szabad legyen itt néhány sort mutatványul idéznem : „Ha a gazdag lombú
élőfának bimbaját töri le a vihar, megérzi, megsinli azt
az illető törzs; ha a szülőknek kedves szivvirágát, a játszó gyermeket lepi meg a halál, bánatba merül a szülői
kebel s a mély keserv könyekben áradoz. Es mégis az
elzúgott vihart követő derű gyógyulást mosolyg a tört

bimbó helyére s a szülei sziv is egy uj magzat nyerése
édes reményében enyhülni érzi kinos bánatát, kárpótolva
súlyos veszteségét. Jaj de mit tegyen a levél, a bimbó,
az ág és a virág, midőn megrontva a titkosan őrlő féreg
által, a törzs, rémes zuhanással a porba hanyatlik. Vele
álltak, vele esnek, porba halinak mindnyájan. Ily szomorú
sorsra jutottál te is hű élettárs, ki zokogva sirsz e koporsó
fölött; gyermekeid, a mától fogva már apátlan árvák, e
tört bimbók és hervadt virágok is búsan körülted* stb.
A beszéd alapigéje 1 k o r i n t h . 13. 13. — alapgondolata : „mi m a r a d m e g , m i d ő n a b b a n k i t
szerettünk, mindent, mindent
elvesztett ü n k ? 1. h i t ; 2. r e m é n y ; 3. szeretet."
Ezt követi G a r z ó Gyula Dr. Kenessy Elek fölött
mondott gyászbeszéde, az irodalom több szép helyével ékesitve, végül imával. Azt mondja szerző a közszeretetben élő
orvos koporsójánál, hogy : „ki oly sokat megmentett közülünk a halál torkából: a n n a k i m e m i a d u n k k o p o r s ó t ! Oh koporsó, oh setét koporsó! de meg vagy áztatva a reád sirt könyektől. Mily sokat beszélnek ma e
könyek! Nemes szivü orvos! hű férj ! gondos a t y a ! jó
hazafi ! vallásos férfiú! feledhetlen b a r á t ! rólad beszélnek
hulló könyeink. Bár koporsóban fekszel: azt mondják
mégis, hogy nem vagy halott. Es igazuk van, ó mert,
,Kí kedveseinek emlékében él,
Nem halt meg az, csupán elutazott,
Halott csak az, — k i t e l f e l e j t e n e k . ®

S i m o n i d e s z János szécsényi lelkész „ e g y ö n
e r e j é b ő l előbb népszerű, gazdag,
boldog,
utóbb ellenkező sorsra jutott
családapa,
fölött mondott beszédére a szerkesztő csillag alatt megjegyzi
hogy : „a megrendítő gyászesetnek megfelelő sajátságos
tévedezése a szónok lelkének az egész beszéden keresztül vonul. Ez nem lehet szándéktalan. Épen ezért tehát
— miután az ily rejtélyes alkalom egyébhelyt is ismétlődhetik — Ítéltem célszerűnek közzé tenni e gyászbeszédet."
Jób 30. 26. alapige nyomán elmélkedik néhai L uk á c s f i Lajos n.-baconi lelkész-esperes, e tárgy fölött
„sokszor követi r e m é n y e i n k e t csalódás a
földi életben."
M a r g ó c s y : „egy sok at s z e n v e d e t t i f j u
a n y a h a l á l á b a n mi l e h e t n e
vigasztaló?"
kérdésre akkép felel: 1. hogy ő, aki itt többé a sorvasztó betegség miatt boldog jövőt nem várhatott, immár
nyugpontra talált; 2. hogy az a testből a betegség által
kiüldözött lélek, megtért Isten fényhonába, a hol a hit
biztató szava szerint, lesz találkozás s édes lesz a találkozás ; 3. s végre, hogy addig is ő, a gondviselő enyhületet adand az apának szomorú sorsa elviselésére s
áldást a gyermek életének kifejlesztésére."
Következik k é t n é v t e l e n beszéd, egyik „ i f j ú
n ő " felett Ezeehiel 24. 16. nyomán ama tárgygyal :
„ m e l y i k ö z v e g y ( f é r f i v a g y a s s z o n y ) viselheti megnyugvással özvegyi sorsát? —

S erre igy felel: „1. ki még az ifjúkor napjait éli; 2
ki nincsen gyermekekkel körűi özönlve ; 3. kinek becsületes keresetre van kedvező alkalma s 4. ki szülei
körében élhet;" — másik: „ s z ü l é s k ö z b e n
megh a l t i f j ú n ő " felett Jeremiás siralm. 5. 15. verse
alapján azon kérdést intézi: „ m i a t e e n d ő n k a k k o r
m i d ő n v á r t ö r ö m h e l y e t t b á n a t é r ? " melyre
ily választ ád : „1- kétszeres éberséget tanusitsunk, nehogy még erkölcsi tekintetben is veszély, baj érjen; 2
életsorsunk szomorú változását Isten gondviselésének tulajdonítsuk s azon nyúgodjunk m e g ; 3. Viseljük sorsunkat türelemmel".
Mind a két beszéd általánosságánál fogva, egészben
vagy a körülményekhez képest csekély változtatással előnyösen fölhasználható.
E szakaszt Jer. 45. 3. alapige nyomán C e l d e r
Marton volt oláhországi missionárius, most felső-bányai
lelkész „ h i r t e l e n m e g h a l t g o n d o s
családa n y a " fölött mondott s három részre rendszeresen osztott
beszéde zárja be. C e l d e r tolla eléggé ismeretes s ezzel
a beszéd értékét illetőleg elég van mondva.
Átl épünk ezekután egy u j s z a k a s z r a , nevezetesen
,;ö r e g e k" felett hozott beszédekre ; ilyen van a kötetben 6. — S itt ismét mindenek előtt C e l d e r r e l találkozunk, a ki egy „ m u n k á s a g g f é r f i ' fölött azt
mondja : „a z e m b e r a p á l y a v é g é n i s m e r h e t ő
f e l a m a g a e g é s z v a l ó j á b a n , k i és m i v o l t ? 1 '
— s ezt következő részekben fejtegeti: „1. az ember
mint c s a l á d t a g ; 2. az ember mint p o l g á r és h a z a f i ; 3. az ember mint e g y h á z t a g . "
Nem tehetek róla, de ismételten őszintén kimondom,
miszerint én valami szokatlannak tartom azt, hogy az
egyházi beszéd, bármily esetre, bármily alkalommal mondatnék — és bármily rövid legyen is, n e m v a l a m e l y
s z . i r á s i a l a p i g e n y o m á n v a n m o n d v a . Menynyivel viszásabbnak tetszik előttem, ha az egy ily r e n d s z e r e s gyászbeszédnél történik, mint imént a C e 1d e r é ! Hisz az adja meg a beszéd z a m a t j á t !
Ezután S i m o n i d e s z János egy 78 éves tisztes
öreg fölött, hasonló alkalmakra szerencsésen használható
beszédével találkozunk.
Ezt követi M a r g ó e s i Sirák 5. 16. és 1. Tessalon. 2. 19. igék alapján szerzett gyászbeszéde. „L eh u l l o t t a m i f e j ü n k n e k k o r o n á j a " — ez alapgondolata 2,1. Igy szólhat a c s a l á d ; 2. az e g y h á z
és 3. a v á r ó s."
H o 11 e s Danóval többször is szeretnék találkozni,
előnyösen ismervén őt az előbbi kötetekből. 1. Kir. 19.
4. nyomán, gyászbeszédének ez a dispótitiója: „ e l é g
m m á r 1. a m u n k á b ó l ; 2. a g o n d o l a t b ó l ;
3. a z

örömökből."

M a r g ó c s y Példab. 31. 10. 12. alapigét szerencsésen választotta egy „ v i l á g t a l a n f é r j é t h ű n
á p o l t k o r o s - n ő " fölött irt beszédéhez. Ezen rövid
beszéd egy rendszeres beszéd minden kellékével rendelkezik. Alapgondolata: „ m i c é l j a l e h e t e t t I s t e n -

n e k e p á r e m b e r á l t a l ? " Erre igy felel: 1. hogy
a házassági élethűség példányául állította elénk; 2 hogy
tanuljuk a szegénységet példájok után türelemmel viselni ; 3. hogy a szerencse s jólét gyermekei tanuljanak
vallásos, hálás érzelmet táplálni szivökben; 4. hogy a
nők ékességöket a külsőségek helyett, érzelmeik nemességébe helyezzék."
E szakasz utolsó beszéde L á g 1 e r Sándor kölesdi
lelkész műve. Egy „ s á n t a , a g g h a j a d o n " fölött
Máté 11. 5. alapige nyomán mondja: „a s á n t á k j á r nak, ezt üzeni Jézus keresztelő Jánosnak Az evangyeliom világánál, az evangyeliom isteni erejének segítségével — az Úr szavára — a sánták ma is járnak még
az élet utján s ez nem csak t ö v i s t , hanem ö r ö m v i r á g o t is terem számukra."
U j s z a k a s z tárúl előnkbe „ é l t e s ö z v e g y e k "
fölött irt két beszéddel; az első G r a r z ó Gyula, a második F a r b a k y József szerzeménye. Mindkét beszéd
teljesen rendszeres. Az első Zsolt. 88. 19. alapján „a
gyászba
b o r u l t é l e t p a n a s z á r r ó l értekezik
következőleg: „az alapigékben hármas veszteséget említ
a szenvedő lélek, midőn szól a Mindenható előtt 1. az ő
b a r á t j á r ó l ; 2. az ő t á r s á r ó l ; 3. az Ő ö s m e r ő seiről." A második Luk. 1. 38. nyomán „a k e r e s z t y é n n ő , mint az Ú r n a k
szolgálóleánya"
tárgyát igy fejtegeti: „két dolog az főleg, mely a keresztyén nőt e díszes névre érdemessé teszi, ugyanis ha 1.
egész életét az Ü r szolgálatának szenteli; 2, és ha az
Úrnak akaratja előtt mindig alázattal hajlik meg."
Végre a z u t o l s ó szakasz „ h i v a t a l o s á l l á s ú
e g y é n e k " fölött két beszédet tartalmaz, mindkettőt
M a r g ó e s i Józseftől. Mindkettő rendszeres. Az első egy
hivatalnok főbb jellemvonásait ecseteli, melyek — mond
— „1. h i v a t á s é r z e t ; 2. s z a k é r t e l e m ; 3. lelkiismeretes s z o r g a l o m / s épen ezért „a k ö z h i v a t a l n o k h a l á l a k ö z v e s z t e s é g . " — A második
egy „ f i a t a l t a n i t ó " fölött mondatott, azon kérdést
intézve: „ m e l y i k t a n i t ó v é g z i ö r ö m m e l a z ő
é l e t é t ? * — az „1. ki pályáját valódi hivatásérzettel
futhatta m e g ; 2. kinek pályája örömvirágokat hozott;
3. ki pályáját közelismerésben részesitve látja.*
Ezzel befejezem ismertetésemet. Csak annyit akarok
még megemlíteni, hogy nem alap nélkül mondottam ismertetésem elején, miszerint a s z e r k e s z t ő igazán g a z d a g k é v é t nyújtott jelen egyházi beszédek kötetében
lelkésztársainak és az egész magyar protestántizmusnak.
M a r g ó c s y azonban ismét uj „ m e g r e n d e l é s i
f e 1 h í v á s"-sal lepett meg bennünket, a „ p r o t . e g y h .
b e s z é d t á r " VI dik — és a p r o t . a l k a l m i b e s z é d t á r " IV-dik kötetére, kötetenként 1 — 1 frt megrendelési dijjal, mely összeg csak a kötetek megküldetésekor fog kéretni postai utánvét mellett.
Ezen uj kötetek legékeszólóbb ajánlója az általam
jelenleg ismertetett b e s z é d g y ü j t e m é n y .
PUTZ

LAJOS,

surányi ev. lelkész s a nógrád megyei esp. jegyzője.
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BELFÖLD.
Harkány-környéki ref. lelkészi értekezlet.
Egyháziatlanság és üres templomok, corruptio, depravatio, s országos deficit, György Endrék valláson fölül
emelkedettsége s internationalismus, social democratia hova
viszitek ez Európát, hová ezt a szegény magyar országot ?
Adjátok meg a császárnak a mi a császáré, de az Istennek is a mi Istené. Minden országnak támasza, talpköve . . .
Szegény lenézett falusi papok, a kiknek nincs egyéb
érdemetek minthogy a nemzeti nyelvet néhány bocskoros
nemessel az utódok számára megőriztétek, mit akartok
ti most ? A nemzeti nyelv immár megerősödött, a tudomány szép fejlődésnek indult. Hallgassatok el Pest és
Debrecen egy i betű feletti versengéstekkel! Döntsétek
le a templomokat, és én harmadnap múlva . . . épitek
helyettük kaszárnyákat, melyekben a nazarénusok fegyvert tisztogatnak, állitok gyárakat, hol a tisztátalan petróleum megtisztittathassék, hogy Párís palotái annak lángjában megfürödhessenek.
Oh, mit beszélsz te szegény kis próféta ! Hát mit
irtál cikked homlokára? Azt hiszed-e együgyüségedben,
hogy a sok népek között ítéletet teszen az Isteu, és sok
nemzetségeket megfedd nagy messze földig, és az ő fegyvereikből kapákat csinálnak és az ő dárdáikból sarlókat, és
egyik nép a másik ellen feyvert nem viszen, és többé hadako
zást nem tanulnak?" Hát azt hiszed talán, hogy Isten
intézi a világ történelmet, nem pedig a mindenható cárok,
kiknek egy szavára ágyuk dörögnek, országok rendülnek ?
Öltözzünk fel a hit pajzsába, az igazság mellvasába !
S minthogy „viribus unitis" többet lehet elérni, jertek ti
szegény falusi fpapok, alakítsunk lelkészi értekezleteket!
Tisztelet neked Pest, tisztelet neked modern theologia !
Nem egy i betű felett versengesz te, hanem a vallás-erkölcsi élet megújhodásán munkálkodol. Örültök-e ti vezérférfiak, a lelkészi értekezleteknek? Nem saját törekvéstek van-e azokban cs azok által sikerrel koronázva ?
De hát Galileából, vagy akarom mondani, Baranyából származhatik-e valami j ó ? Erre a kérdésre akarok
én most megfelelni. De ha gyakorlatlan tollammal a nagy
közönség igényeit ki nem elégíthetném, vagy a mi még
rosszabb volna — az értekezletnek hű képét nem adhatnám : bocsáss meg óh t. közönség és bocsássatok meg küliinösen t. tagtársak a szegény Mikeásnak, és olvassátok
el a mit leírok.
Az értekezlet 1875. jun. 29-én a fent kitett cim
alatt alakult meg. Legtöbb érdemet szerzett az alakításban
K o s s á Károly nagyfalui lelkész úr, érezte ő; de éreztük
többen is, hogy a valláserkölcsi élet hanyatlását igazságtalanság volna csupán a világi elemnek felróni. Valljuk

be, hogy valamit tettünk bár, de nem eleget. Munkálkodnunk kell tovább, mig nappal vagyon Ez a szellem
teremtette meg lelkészi értekezletünket.
Az alakuló gyűlésen mindenek előtt a már többek
által előlegesen készített alapszabály-javaslat vétetett
tárgyalás alá, mely némi módosításokkal el fogadtatott.
Főbb pontjai ezek : Az értekezlet 3 évi időtartamra alakult
meg, mely idő előtt a belépett s az alapszabályoknak
alávetett tagok magokat kötelezettségeik alól fel nem
oldhatják. Célja az értekezletnek a testületi szellem ébresztése és ápolása, az erkölcsi tekintély megóvása és
emelése, szellemi előhaladás. E célból félévenkint gyűlések s azokon a vallás erkölcsi élet körébe vágó vitatkozások s tudományos értekezések tartatnak, pénztár és
könyvtár alakittatik. Az értekezlet ügyeinek vezetésére
egy elnök és jegyző, ki a pénz- s könyvtárt is kezelje
— választatik. Megválasztattak még ezen gyűlésben elnökül Kossá Károly nagy falui, jegyző- 7 könyv-és pénztárnokul Fábián Mihály harkányi lelkész urak. A tagok
évenkint 4 forintot fizetnek. Van az értekezleteknek 6
tagja.
Eddig 5 értekezleti gyűlésünk volt, melyeken 3
írásbeli értekezés — nem sok — tartatott. Az elsőt „A
lelkész a szószéken és azon kivül" cim alatt Kossá Károly elnök tartotta, mely közhelyesléssel találkozott. Sajnálom, hogy azon gyűlésen jelen nem lévén, többet róla
nem irhatok. Felolvasott még Szabó József egy szöveg
alapján irt s folytatólag egymást kiegészitő két húsvéti
praedicatiót s Kovács Bálint „Gondolatok a visitatio felett" cimű munkálatot. Az egyházak s egyházmegye jobb
administratiója, s az ünnepek megszentelése érdekében
elhatározó lépések tétettek.
De legnagyobb örömmel emlékezem itt meg az értekezlet könyvtáráról, mely a folyó iratokkal együtt eddig
67 kötetből áll. Előlizetettt az értekezlet a Budapesti
szemlére, Magvetőre, a m. t. Academia könyvkiadó vállalatának történelmi sorozatára. Meghozatta Toldy magyar
költészet kézi könyvét, Mihálka földisméjét, Jósika magyarok őstörténelmét, Szabó Károly magyar vezérek korát, Channing műveinek 5 kötetét. Ujabban ki vannak
tűzve meghozatalra Horváth Mihály „Magyarország történelme" ujabb nagy kiadás Schweizer Pastoral Theologie-ja
könyve. Végül Fábián M. úr ajándékából birja az értekezlet Zichy Antalnak a Kisfaludy társaság egyik ülésében
„A szónoklatról" tartott nagy becsű felolvasását. Ezen
könyvek a tagok közt köröztetnek s itt jól esik kiemelnem miszerint Fábián könyvtárnok úr a könyvek köröztetésében, azoknak az elrongyolástól való megőrzéseben
a legnagyobb buzgalmat tanúsította.
Munkálkodnunk kell, mig nappal vagyon, mert eljő
az éjszaka, a midőn senki sem munkálkodhatik. íme
hordogatjuk mi is a homok szemeket az anyaszentegyház
épületéhez; óhajtásunk az, hogy azon a pokol kapúi dia dalmat ne vehessenek. Talán csekély az, a mit mi teszünk, de nektek György Endrék meg kellene gondolni,
hogy mennyi nehézség s mennyi akadály gördül utunkba,

s hogy a küzdelembe sem a czárok hatalmát sem az ; utazások története, a legrégibb kortól kezdve. Irta Verne
Gyula, fordította V é r t e s i A r n o l d . Bp,, 77. FranklinIgnatieffek cselszövényét nem vihetjük. Péternek is csak
társulat.
8-r. 240 1. Ára 50 kr. A Kis Nemzeti Múzeum
rendületlen hite s lelkesedése, de nem római püspöksége j
38-ik köteteként jelenik meg, Verne ezen ujabb, becses
állhat szolgálatunkra.
munkája. Mint a nagynevű szerzőnek minden műve, úgy
Te pedig szives olvasó közönség, bocsáss meg a
ez is rendkívül tanulságos és e mellett élvezetes olkitérésekért! Hiszen két év folyt le már a harkányvasmány.
környéki lelkészi értekezlet megalakulása óta s bizony hidd
Német nyelvtan. Középtanodák használatára szerel, ha azóta egy Esaiás, Esdráe vagy Nehemiás ismertette
kesztette H e i l i n g K á r o l y , a ceglédi reálirányu polvolna, most ezen gyakorlatlan tollal irt ismertetéssel tégári iskolában a német nyelv tanára. Bp., 77. Aigncr
ged nem untatott volna.
Lajos. I. rész. 73. 1. ára 60 kr. II. r. 154 1. ára 70 kr.
MIKEÁS.
Elméleti és gyakorlati részre osztott, lelkiismeretesen készített tankönyv. Szerző, munkája szerkesztésénél elismert tekintélyek után indul ugyan, de azért sok helyt
kitűnik önálló felfogása a nyelvtanirás tárgyában. Igen
I R O D A L O M .
helyes, hogy a gyakorlati részben oly anyagot nyújt,
mely a nyelvtanuláson kivül, még tartalmas gondolatokkal is bővíti a növendék ismereteit.
A földrajzi munkák egész tömege küldetett be szerkesztőségünkhöz. Örvendetes jele ez irodalmunk emelkedésének, és pedig annyival inkább, mert a termelés nagyságával annak minősége is jelentékenyen javult. Emiitettük már Ballagi Károly és Batizfalvi István földrajzi
KÜLÖNFÉLÉK.
műveit, azóta ismét ezen ujabb föld- és néprajzi termékek jelentek meg a magyar könyvpiacon : F ö 1 d r a j z
a középiskolák használatára. Irta K a s z a p
Antal
* Protestáns egyházunk egyik oszlopembere, báró
budapesti főreáliskolai r. tanár. Bp,, 77. Franklin-társuV a y Miklós, a tiszáninneni egyházkerület legutóbbi közlat. 8-r. 144 1. Ara 80 kr. A csillagászati földrajz elegyü'ésén főgondnoki hivataláról, melyet évek hosszú során
meit, meg Ázsia és Afrika leírását tartalmazza. — A z
át kitűnő buzgalommal, nemes odaadással viselt, hajlott
O s z t r á k-m a g y a r m o n á r c h i a 1 e i r á s a, a közép- korára hivatkozva, lemondott; de engedve a felé irányuló
iskolák felsőbb osztályai számára. J a b l o n s z k y
Jávéghetetlen ragaszkodásnak, visszavette lemondását. Ez
n o s t ó l Bp., 77. Franklin-társulat. 8-r. VIII. 4- 174 1.
örvendetes alkalomból, a sárospataki főiskola tanári kara
Ára 1 frt 20 kr. Szerző, budapesti reáliskolai tanár, azon
báró Vay Miklóshoz e/.en meleg hangon tartott, szép levenehézségeket, melyekkel meg kell birkózni az ily tanlet intézte: „Nagyméltóságú báró ú r ! Főiskolánknak
könyv szerkesztésében, szerencsésen leküzdte. Teljesen
nagyérdemű főgondnoka ! A sárospataki főiskola tanári
sikerült azon igyekezete, hogy a monarchia mindkét felékara örömmel ragadja meg az alkalmat mindig, valahánynek közjogi helyzetét, bár röviden, de mégis akképen
szor tiszteletének és szeretetének hódolatát Excellentiádnak,
adja, hogy a serdülő ifjúságban az alkotmányosság iránti
mint főiskolánk tisztelve szeretett főkormányzójának beérdeklődést fölébressze, és velük a mennyit az oktatás e
mutathatja, Örömmel ragadja meg az alkalmat most is,
fokán fölfoghatnak, közöljön. Az oktatásban a történeti
hogy őszinte szivből kelt üdvözletét és örömét kifejezze
mozzanatokat megemlíti ugyan, de a fősúlyt a phisikai
a felett, hogy Excellentiád a közügy és haza gondjai által
viszonyokra, fekteti. A hegy- és vízrendszert nem csak
annyira igénybe vett drága idejét hanyatló korában is
általában, hanem minden egyes tartománynál, sőt megyéismét áldozatul hozza egyházkerületünk és ennek édes
nél is, külön is tárgyalja, azt akarván ezáltal elérni, hogy
gyermeke, főiskolánk ügyeinek. Hisz örömünk ezen nyiminden közigazgatási kerület, mint egységes egész tűnlatkozatában csak azon kötelességünket róvjuk le, melyjék föl a növendék előtt és hogy a folytonos ismétlés
lyel főiskolánk minden egyes tagja tartozik mélyentisztelt
által, a tanulók tiszta képben láthassák a monarchia taExcellentiád érdemei iránt, kinek bölcs kormánya alatt
goltságát és vízrendszerét. —- E l s ő o k t a t á s a f ö l d a megpróbáltatás nehéz napjaiban szilárdul megállott, a
r a j z b a n . A népiskolák közép osztályai számára irta
béke éveiben pedig folytonosan haladt előre, ugy szellemi
G á s p á r I g n á c z 23 fametszvényi rajzzal Negyedik
mint anyagi tekintetben tanintézetünk Vajha sokáig élvezjavított kiadás. Bp., 77. Tettey Nándor és társa. 8-r. 76
hetnők még Excellentiád bölcs kormányzásának áldásait,
1. Ára kötve 36 kr. E műről megjegyzéseinket már
hogy a tényező erők és intézmények, melyeket Excellenharmadéve, az első kiadás alkalmából megtettük. Most csak
tiád bölcsessége megalapított s fejlődésnek indított, megannyit, hogy a népiskolai tanterv szemmel tartásával van
hozhatnák áldásos gyümölcseiket úgy a szellemi mint az
irva, iparkodik a magyar kormány intentióinak mindenanyagi téren. Kérjük is a gondviselést, hogy mélyen tiszben híven megfelelni, s tekintetbe vette Magyarország
telt Nagyméltóságodnak becses életét tartsa meg az emterületi uj beosztását. — H i r e s u t a z ó k és hires
beri kor legvégső határáig, édes hazánk, egyházkerületün

ama komor fellegeket látjuk északon a Kárpátok fölött
s különösen főiskolánk jólétének s virágzásának előmoztornyosulni. Vihar jöhet, midőn szükség lesz e hazában
dítására. A sárospataki főiskola tanárai nevében O R B Á N
minden ép karra . . . Es oly kevesen vagyunk! Nem
J Ó Z S E F igazgató.
növekszünk mint más népek; hanem fogyunk mint a
* Nagyszerű hivatás várakozik, s majdnem világgyertyaszál
. . . Az égalj mostohasága, az egészség- és
történelmi eredmény helyeztetik kilátásba a pár hét olta
nevelés-ügy elhanyagolása oly sűrű rendeket enged vágni
emlegetet magyar református zsinatra. Mi ugyan ezt maa halálnak minálunk, a milyeket sehol egyebütt e világgunktól nem tudtuk, hanem a „Religió" közelebbi száma
részben. Csak nem rég jelezve volt e lapokban is, hogy
nyitotta fel szemünket, elmondván, hogy mily dolgok kimily feltűnő módon pusztul a jövő nemzedék a szülei
vitelére vagyunk mi szegény protestánsok képesek, ha
gondatlanság, roszakarat s tudatlanság miatt. Mindezt fáj
zsinattá összeülhetünk. Mi óhajtottuk a konventet, a zsinatot, hogy a mi szétforgácsolt erőnket némileg egyesit- | tudnunk ; de megnyugtat legalább némileg egyrészről az,
hogy a természet törvényeit meg nem másithatjuk ; máshessük, és nagyon sok oldalról megrongált Sionunkat
részről
pedig, hogy a népnevelés és közegészség ügyének
némileg megépítsük ; a mi tisztelt ellenfelünk szerint perendezése s javulása idővel mérsékelni fogja a nagy hadig, a ki a protestáns nemzeti zsinat tárgyaiul kitűzött
landóságot. Pedig a pusztulásnak — óh fájdalom — még
pontokat nyugalommal elolvassa, az „bizonyára azon megtöbb ösvénye is van. Ott a k i v á n d o r l á s , mely oly
győződésre fog jutni, hogy itt rendszeresen van összeijesztő mérvben fogyasztja a derék székelyeket, hogy korfoglalva mindaz, mi által a protestántismus már is létező uralmánykörökben is szükségesnek bizonyult ennek meggátmát biztosítani akarja, mindaz, mi által a katholicismus
lása. Ha nem ily feltűnő nagy mérvben is, de mégis
rabszolgaságát, protestáns uralom alatt elérhetni véli", s
elősegíti az apadást a k a t o n á s k o d á s i r e n d s z e r .
azon meggyőződésre fog jutni, legalább a cikkírójára
A közös hadseregben szolgáló magyar ifjak nemcsak valzsinatunk tanácskozásra kitűzött pontjai „azon benyomást
lási,
de nemzetiségi tekintetben is veszélyeztetve vannak.
tették, hogy nem sikerülvén az országgyűlésen b e l ő l ,
Megesik az — úgy hiszem — egyébütt is, a mit alólirott
legalább nem oly gyorsan mint óhajtatott, a katholicis6 év alatt 4 esetben tapasztalt, hogy a Csehországba kimus koldusbotra juttatása és elnyomatására intézett mozvitt magyar ifjak keresztleveleiket kérik vagy ők maguk
galom . . . most az országgyűlésen k i v ü l tétetik kisérlet
személyesen, vagy hivatalosan valami cseh pap általa mozgalomra, mely annál hathatósabb lehet, mert stb."
Kiadjuk. Es rövid időn a megyei hatóság értesít, hogy
Azután elmondatik, hogy mi protestánsok a zsinatból előN.
N. a katholikus egyház kebelébe tért. A fiú megnőterjesztendő kívánságainkkal a forradalom terére léptünk,
sült
ott a cseh földön, elébb azonban áttéritteíett. A
s hogy „az országgyűlés is általunk a forradalmi térre
hazai
törvények szerint vannak bizonyos formaságok,
szoríttatni céloztatik, a katholikusok ellen'/ hogy ha mi
melyeket az áttérésnél respectálnunk kell. A cseh papnak
az egyház és más vallásfelekezetek közti viszony rendeelég a keresztlevél. Nemcsak az a baj pedig, hogy az
zéséről és teljes vallási jogegyenlőségről beszélünk, ennek
elvakított
ifjú ily könnyen elhagyhatja hitét; hiszen azért
más értelme nem lehet, „mint hogy a katholikusokat e
még
végkép
el nem szakadt tőlem, még van kötelék >
hazában, melyet verőkkel áztattak és tartottak fenn akmely hozzám fűzi, — ő is azt az Istent imádja tán aki^
kor, midőn a protestánsok az izlammal szövetkeztek,
én, a magyarok Istenét . . . Igen, itthon ! de ott a csehek
páriákká, földönfutókká akarják tenni," hogy „lehetetközt!
? — Aki ott katholizált s megnősült, az többé vissza
lenné akarják a katholikusokra nézve tenni az existcnnem
jő.
És épen ez a baj : nem csak hitét, de nemzetét
tiát." Honnét vettük mi protestánsok ezen nagy hatalis elhagyja, megtagadja örökre. Azon szerencsétlen ifjú
mat ? Vagy jobban mondva : mi fokozta fel ennyire a
kivel legutóbb volt ily nemű személyes érintkezésem,
„Rel." fantáziáját? A cikk végén kilátszik a ló-láb.
miden inteném, dicsekedve hozta fel mentségére, hogy
Maga a „Rel." is megsokalta a lapunk által is egy ízben
»vagyunk mi már ott elegen ; nem vagyok első, nem is
szemére lobbantott vallási izgatást, most keresett köpenyt,
leszek
utolsó; csak Budweisban 15 me-települtet ismerek,
a mely alatt haza- s nemzetellenes agitálását felelevenítsok bizony már köszönni sem tud magyarul." Meghiszem.
hesse, a honfiak közötti egyenetlenség, fanatizmus tüzét
Csak az én egyházamból 3 van ott. A negyedik most irt
éleszthesse. Ezen passussal fejezi be ugyanis idézett cikezelőtt
14 nappal a keresztleveleért. Tudtam mit akar,
két : „Nem folyik-é az előadottakból szükségszerűleg a
azért
nem
adtam ki, hanem írtam neki, kértem, intettem :
katholikusok sorakozásának szükségessége? Nem kell é
ne tagadja még hitét, nemzetét egy szoknya miatt. Hanekünk, ily támadás lévén az ajtó előtt, tömörülve megmarosan válaszolt is rá, hogy csak küldj em szaporán s
beszélni a teendőket, hogy a támadást visszaverhessük ?
ha
8 nap alatt meg nem küldöm, törvényesen fogja
Ne mondják, hogy mi izgatunk, nem, mi csak védelemre
keresni
És én megvárom, mig a hatóság felszólít. Lehet,
szólítunk, buzdítunk, mihez mindig jogunk van, midőn
hogy felszólitásra sem kerül a dolog; mert a cseh
jogtalanul megtámadtatunk."
papnak keresztlevél sem ke 1. Térit és esket minden eret* Egy adat népünk fogyásához. (Ajálva a m. kornek
irás nélkül. Köszönjük meg, ha majd tudtul adja a
mány figyelmébe.) „Oly kevesen vagyunk, hogy az apatényt.
De ha a hatóság elé kerülne is a dolog, elszenvedjük
gyilkosoknak is meg kellene kegyelmeznünk!" A nagy
a megrovást; legalább ne ugorja át az a poltron oly
magyar e szavai különösen akkor jőnek eszünkbe, mikor

hamar s oly könnyen azt az árkot, mely őt egyházától
s nemzetétől örökre elválasztja. Ki ide többé vissza nem
jő ; vagy ha jönne is valamikor, a muszkával jönne, ha
ő nem, de gyermekei bizonyosan Hát Budweis és Csaszlau
helyett nem lehetne a mi ifjainkat Szegeden vagy Cegléden állomásoztatni ? A politikához nem értek ; csak az
evangeliomból tudok valamicskét p. o; hogy a jó pásztor elmegy s fölkeresi azt az egyet, mely elveszett, azt
is tudom s megvagyok róla győződve, hogy a magyar
kormánynak nem diktálhatja semmiféle politika a világon azt, hogy számunk apadjon. Csak évenként 15 magyar is nagy kár. Tehát e z e k a p á s z t o r o k mentsék meg az elveszendő juhokat. Mi ugyan hiába akadékoskodunk, a keresztlevelet utóvégre is ki kell adnunk,
visszatartanunk nem szabad semmiféle esetben. És ezzel
a bajon nem is segítenénk. A katonáskodási rendszerben
van a hiba, s azt megváltoztatni nem a mi hatalmunkban
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* A tanköteles gyermekek összeírása a fővárosban
befejeztetvén, a statisztikai hivatal összegezése folytán
kitűnt, hogy a tanköteles gyermekek száma 36,163-ra
rug, — ebből fiu 19,003, leány 17,100. Aránylag kevés
azok száma, a kik az iskolalátogatás alul kivonják mag u k a t ; ilyen van fiu 2594, leány 3310. A többi az iskolák szerint következőleg oszlik el : elemi iskolát látogat 9351 fiu, 7979 leány; polgári iskolát 687 fiu, 998
leány ; esti iskolába jár 746 fiu, 77 leány ; ipar-egyletibe
30 fiu, 2 leány, vasárnapiba 94 fiu. Grymnasiumot látogat 1154; reáliskolát 1270, kereskedelmit 346 fiu;
magániskolába jár 336 fiu, 681 leány; felekezetibe 842
fiu, 1817 leány; egyéb tanoda növendéke 809 fiu, 977
leány, nem tudni minő iskolát végez 105 fiu, 99 leány,
tanul 299 fiu, 782 leány; — 400 fiúról s 356 leányról
nem tudni, tanul-e. Kerületek szerint a tanköteles gyermekek igy oszlanak meg: az I. kerületre esik mindössze 2727, a Il-ik kerületre 2353, a III ikra 2892, a
IY-ikre 2612, az V-ikre 3418, a Vl-ikra 5762, a Vll-ikre
6359, a Vili-ikra 6120, a IX-ikre 3043, s a X-ik kerületre 856 tanköteles gyermek.
* Az „országos tanszermuzeum" (Budapest Köztelek) vasárnap, folyó hó 27-én délelőtt, 11 órakor megnyilik. E gyűjtemények az „Id. szabályzat" 5-ik §-a értelmében — kivéve a nyilvános könyvtáraknál s egyébb
országos gyűjteményeknél szokásban levő szünidőket —
minden vasárnap, hétfőn, csütörtökön és szombaton délelőtt 10—12, és délután 2—4 óráig a t. ez. közönség
szabad használatára állanak Az „Országos tanszermuzeum"
felügyelője.
Gózon Gyula kilitii újonnan választott ref. lelkész,
a mai napon lelkészszé leendő felavattatásának emlékére
* A kormány e tekintetben az ujabb időkben sokat tett., a
mennyiben a magyar ezredek legnagyobb résije a hazába visszahozatott ; de figyelmet érdemel ezen cikk, s hathatós indokul szolgál arra,
hogy a eura pastoralist a mennyire lehet besorozott hiveink felett is
ne mulaszszuk el — legalább a mennyire a körülmények engedik —
gyakorolni.
S z e r k.

a „Budapesti prot árvaház " r a 100 frtnyi alapítványt
tett; kölelezvén magát, hogy ezen összegnek 6(,/0 kamatját egy év múlva, magát a tőkét pedig két év múlva
befizetendő Lelkünkből örvendünk, midőn a pályához
jutás ünnepélyes mozzanatát így ünneplik meg ifjú lel
készeink, s lelkészi fizetésükből a zsenge áldozatot elhozzák a humanitás oltárára.
* A tiszántúli ref. egyház kerület gyűléséről szóló
tudósításban olvassuk, hogy úgy a debreceni, mint a vidéki gymnasiumokra vonatkozólag határoztatott, hogy
minden félév végével a szülék értesitessenek gyermekeik
előmeneteléről dij nélküli bizonyítványokban. Továbbá
hogy a heves-nagy-kunsági e.-megyének azon intézkedése,
hogy az oly tanitók, kik egy év lefolyta alatt tanítói oklevelet nem szereznek, állomásaikról elmozditatnak, megerősíttetett. Hogy a tiszántúli ref. egyházkerület a nagyjelentőségű Gusztáv-Adolf egylettel szerves egybeköttetésbe léphessen, e célból egy küldöttség neveztetett ki véleményes javaslat készitésre. Ugyanezen küldöttség azzal is
megbízatott, hogy a magyar ref. segély-egylet alapszabályait nézze át és módositsa.
* A „Protestáns theologiai könyvtár" ügyében.
Fölhívás a bölcsészet- hittani szak hallgatóihoz. Hogy
azoknak, kik majdan mint lelkészek, ezereknek meg ezereknek, egész egyházközségeknek vagy még egyházmegyéknek is szellemi vezérei lesznek hivatásszerüleg, nem
lehet, nem szabad, kivált a mai minden oldalról forrongó
haladó korban, azon csekély szaktanulmány nyal beérni,
melyet az iskola falai között elsajátíthatnak, ezt bizonyítgatni nem szükséges. Most midőn a „prot. theologiai
könyvtár" ezen nagyon is hézagpótló vállalat, ujabb három éves cyklusra nyit teljesen jutányos föltételek mellet, s mint a mellékelt előfizetési felhívásból kitűnik,
kecsegtető kilátások mellett, aláírást, egész bizalommal
fordulok fölhívásommal önökhöz, hogy az aláírók sorához
tömegesen csatlakozzanak, meg lévén győződve arról,
hogy önök saját érdekeiket, s a tudomány és szegény
theologiai irodalmunk iránti kötelességüket értik és megfelelőleg fognak tehetségeikhez képest cselekedni. — Vétek
volna reánk s szégyenfolt rajtunk, ha e vállalatot, mely
elég szépen indult meg, s mely a belérték tekintetében
haladást igér, közönyösségünkkel bukni engednők. Az első
évre járó 4 frt előfizetési pénzt, a pünkösti beszámolásokkor kifizethetik, vagy ha épen némelyeknek ez akkor
nagyobb megterheltetéssel járna, legalább annak felét,
2 forintot, s a másik felét, jótállásom mellett, később,
az őszszel. Átalán gondom lesz rá, hogy a befizetéseket
mindenkor kényelmesen, minden zaklatás nélkül, tehessék
meg. A kik netán a mult eyclusból óhajtanának, akár
most, akár később, egy vagy más kiadványt megszerezni,
azoknak érdekében kieszközöltem, hogy azokhoz a bolti
áron alól, körülbelül az előfizetési áron, a bolti ár mintegy 25°/ 0 -a leengedésével, juthassanak hozzá. Még egyszer melegen hivom fel önöket a vállalat pártolására
A kik felhívásomnak engednek, ez ivnek írják alá ne
vüket, s ezzel kötelezzék magukat mind a 3 évre. Sároj

patak 1 8 7 7 . april 1 3 . N A G Y GUSZTÁV, hittanár szakelnök.
A l á í r ó k n é v s o r a : Farkas Gyula, Kováé s Frigyes,
Zámbory Zoltán, Cinke István, Szűcs Sándor, Szűcs István,
Szabó Imre, Nagy Kálmán, Bánóczi Endre, Oláh Péter,
Kun Miklós, Juhász Kálmán, Pajkos Endre, Csillik Balázs,
Hezser Emil, Gulyás Benő, Keresztúry Károly, Doktor
Gyula, Szabó Gyula, Kádár János, Komjáthy Gábor, Földvári Gerzson, Tóbiás Gyula, Szatmári Szabó Endre.
* Egy rabbi tért át a mult hónapban a keresztyén
vallásra. Ez Werl Rubin, a marseillei izr község hitszónoka. A dolog általában nagy föltűnést keltett, s a sok
magyarázat közül, melyet az eseménynek adtak, legvalószínűbbnek tartják, liogy a rabbi egy keresztyén leányt
óhajtott nőül venni és kezét annak szüleitől csak ugy
nyelhette el, ha hitét elhagyja.

ADAKOZÁSOK.
Adakozás a bpesti prot. árvaházra.
S t e 11 n e r Ignác esperes úr küldött 30 irtot,
melyhez a pápai ref. egyházmegye segédgondnoka T.
Szabó György úr és a mondott e.-megyében levő következő egyházak járultak adományaikkal m. m. Acsád,
Ajka, Adorjánháza, Bödöge, Görzsöny, Dáka, K. t Lak,
Borsos-GyŐr, Nóráp, Nyárád, Kúp, Mihály háza, NagyPirit, Szemere, Takácsi, Tapolcafő, Tevel.
P á s z t o r Elek mikolai ev. leik. úr az általa coníirmáltak részéről 3 frt 40 kr. a maga részéről 50 kr.
G a l l é Andor kartai ev. leik. úr 2 frt 41 kr.
melyhez a következő confirmándusok járultak Weibel
Márton 10 kr. Gillich Péter 14 kr. Klein Péter 10 kr.
Fröhlich Gáspár 4 kr. Himplmann Konr. 10 kr. Gillich
Konrád 24 kr. Báier János 3 kr. Rotli Krisztina 10 kr.
Hedrich Mária 10 kr. Kuntz Margit 4 kr. Thőrich Kat.
10 kr. Rottiger Erséb 40 kr. Lemle János 10 kr. Egei
Salamon 50 kr. Sclmeider Péter 10 kr. Knodel Péter 4
kr. Scliukkert Márt. 4 kr. Schettrer Krist. 2 kr. Roth
Katalin 10 kr. Weber Mária 4 kr. Sehruol Mária 10
kr. Arnold Már. G kr. Gottschall Kat. 10 kr. Sukkért
Sus. 8 kr.
C s í k Péter zsigárdi ref. leik. úr 2 frt. a következő confirmándusoktól Baranyai János 10 kr. Tóth
Kálmán 10 kr. Takács Henrik 10 kr. Nagy Dávid 4 kr.
Szalai Károly 10 kr. Takács Károly 10 kr. Gútai János
20 kr. Ambrus Károly 4 kr. Tanító Lajos 10 kr. Szalai
Ignác 10 kr. Róka Károly 10 kr, Szalai Zsigmond 10
kr. Szabó Lajos 10 kr. Szalai Léni 7 kr. Szalai Jolán
10 kr. Bohon Jolán 20 kr. Róka Juszti 5 kr. Szalai
Mária 10 kr. a Kis Gizi 20 kr.

0 s v á t h Imre sarkadi ref. leik. s esperes úr 2
frt 31 kr mely a következő confirmándusoktól gyűlt
össze : Képiró Imre 5 kr. Kovács János 10 kr. Lőrinci
Károly 4 kr. Bökönyi Ferenc 5 kr. Vince Mihály 5 kr.
Fekete Mátyás 5 kr. Bakó Imre 5 kr. Jaj ti Laj os 5
kr. Juhász Lajos 5 kr, Bondár István 5 kr. Pribék G.
5 kr. Szegedi Károly 5 kr. Gyöngyösi Sándor 4 kr.
Paksi Sándor 5 kr. Tokai Sándor 5 kr. Berecki István
5 kr K. Szabó Albert 5 kr. Kovács Imre 3 kr. Pribék
Lajos 5 kr. Bondár Rozália 5 kr. Kis Sára 5 kr. Sárközi Zsuzsanna 5 kr. Kesztyűs Erzébet 5 kr. c. Debreceni Zsuzsánna 5 kr. Áros Zsuzsanna 5 kr. Boldog Zs.
4 kr. Debreceni Juliánná 5 kr. Váradi Zsuzsanna 5 kr.
Bondár Etelka 5 kr. Molnár Juliánná 5 kr. Bakó Rozália
5 kr. Sás Juliánná 5 kr. Kovács Zsuzsánna 5 kr.
Kesztyűs Zsófia 5 kr. Bordás Juliánná 5 kr. Várdai
Juliánná 5 kr. Bende Juliánná 5 kr. Bondár Zsuzsánna
5 kr. Kis Zsuzsánna 4 kr. Vince Sára 5 kr. Sajti Zs.
5 kr. K. Sajti Zsuzsánna 5 kr. Nagy Rozália 4 kr.
b. Debreceni Zsuzsánna 5 kr. m. Juhász Zsuzsánna 4
kr. Nagy Juliánná 3 kr.
K u l c s á r Sándor uj vidéki ref. leik. úr 13 frt
5 kr., melyhez a következő confirmándusok j á r u l t a k :
Szabó Éva 1 frt. Szabó Dániel 1 frt. Balaton Lidia 50
kr. Garbac Mihály 40 kr. Baki Mária 30 kr. Drenyak
Zsusa 20 kr. Győri Lajos 10 kr. Pap Ferenc 20 kr.
Szabó R. 40 kr. Drenyak E. 20 kr. Drenyak J. 20 kr.
Becskeházy 50 kr. Balaton Lajos 20 kr. Parragh Katalin
30 kr. Balog János 20 kr. Palánki Károly 10 kr. Lázár
István 50 kr. Kaszás Károly 10 kr. Csipő István 20 kr.
Baksa István 30 kr. Kiss József 10 kr. Dávid Lidia 40
kr. Koroknai György 20 kr. Pál András 50 kr. Biró
János 10 kr. Gere Mária 10 kr. Tóth József 20 kr.
Kardos István 10 kr. Horváth János 20 kr. Tóth Fer.
10 kr. Kovács Lidia 40 kr Mányoky Erzsébet 20 kr.
Balogh Sofia 40 kr. Somogyi Sára 20 kr. Vörös Juliánná
50 kr. Gulás Mihály 20 kr. Varsányi Judith 15 kr.
Csanda Katalin 1 frt. "Parragli Pál 20 kr. Körözsi Mária
20 kr. Bútor Mihály 20 kr. Zákán András 20 kr. Nagy
Lidia 10 kr. Szűcs József 20 kr. Midőn e névsort közlöm — irja illető leik. úr — nem mulaszthatom el, tudatni azt sem, hogy ez adakozók szülői mind szegény
napszámos egyének, kik többnyire két kezök munkájával
keresik élelmüket, tehát annál szebb, liogy nem sajnálták filléreiket e szent célra letenni Örömmel telt be
szivem nekem is, s remélem, hogy az ily nép kebeléből
a vallásosság és egyháza iránti buzgóság soha nem hal
ki. Adja a Mindenható, hogy az árvák sorsának enyhítésére nyújtott filléreik az ég Urától gazdagon fizetessék
vissza. Legyen érette, rajtok áldás és istennek kegyelme !

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos -. Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs : Farkas József.
Nyomatott.: Deutsch M'.-féle művészeti intézet Budapest, Bálváuy-utcza 9. sz. a.

Huszadik évfolyam.
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PROTESTAITS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
S z e r k e s z t ő - és

Előfizetési d.ij:

KI ADÓ-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel

V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. 1. em.

félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

Hirdetések

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

K T T e l j e s számú példány okkal miiidég szolgálhatunk.

viszont igaz az is, hogy valamely intézményt csupán
azért nem szabad rosznak tekintenünk, mert az az
államkormánytól, egy bár nem csalódhatlan, de mindenesetre a nemzet javát, a közművelődós ügyének
előmozdítását őszintén akaró és munkáló államkormánytól ered. Tehát csak az a kérdés, melyik rendAz igazgatói hivatal állandósitása.
szer üdvösebb. Nálunk magyarországi reformátusoknál
általában, de az evangelikus testvéreknél is — a mint
Közelebbi számunkban közöltük Jeszenszky Pál
tudom
— legtöbb helyütt az igazgatóságnak évenkénti
úrnak az igazgatói hivatal reformálása (?) érdekében
változása volt és van szokásban egészen a legújabb
irt cikkét, melyben több rendbeli érvet hoz fel annak
támogatására, hogy mennyire előnyös mind az ifjú- időkig. Hogy ez nem volt helytelen és káros intézkedés a múltban, nagyon elismerem. Akkor, midőn
ságra, mind a tanárokra, mind pedig iskolákat fennegy-egy bölcsészeti, jogi, s theologiai akadémiával
tartó testületekre nézve, h a az igazgatóság évenkint
egybekapcsolt középtanodánál alig volt összesen öt
a tanári karnak más más tagjára ruháztatik, és pedig
hat rendes tanár, s midőn ezen aránylag kevés tanár
tekintet nélkül arra, hogy a sorrendben következő
az egyházkerület lelkészeinek és tanférfiainak színetanár a fel- vagy az algymnasiumban működik-ó.
Mi közöltük e cikket, mert úgy vagyunk meg- javából volt kiválogatva, s ezeknek mindegyike erős
kötelékekkel volt vallásához, egyházához kapcsolva, és
győződve, hogy a mai viszonyok között, s közóptanoígy azon intézeteket, melyekben működtek, mindegyik
dáinknak jelen szervezete mellett, épen nem közönyös
önnön drága kincsének tekintette, annak felvirágozdolog, hogy az igazgatói hivatal kik által s mi módon
tatásán, jó hírneve megőrizésén s öregbítésén egész
viseltessék, iskoláinknak felvirágozása avagy hanyattehetsége szerint buzgólkodott, és a mikor a középlása sok minden más tényezőtől is függ, de egyszerstanodákban az osztályrendszer divatozván, mindegyik
mind igen szoros kapcsolatban van az az intézetek
tanár a maga osztályának tanára, igazgatója, éltető,
ólén álló igazgatók egyéniségével is. Épen ezért talán
vezérlő lelke volt, s azért sok tekintetben a felelősség
nem teszünk felesleges dolgot, ha ezen kérdést mindterhét viselte; ós végül a mikor minden oly egyházegyik oldaláról megvilágosítjuk, ós ha a mult szában, mely közép s fensőbb iskolát tartott fenn a
munkban tért adtunk az igazgatóság óvenkinti váltomaga kebelében, volt elég heverő, vagyis szabad időzósága mellett felhozott érveknek, most tekintsük a
vel feleslegesen rendelkező, az az oly világi egyén,
másik oldalt.
a kik mint egyháztanácsi s iskolaszéki tagok, e.Hogy önkormányzati joggal biró protestáns egymegyei s kerületi tanácsbirák szivesen résztvettek
házunk nem köteles az állami tanodáknál időnkint
akár minden héten is az iskolaügyek feletti tanácséletbe léptetett intézkedéseket szokásokat, majmolni,
kozásokban, résztvettek lankadatlan
érdekeltséggel
hanem jogában áll mindeneket megpróbálni, és a mi
napokon s talán heteken át a közvizsgákon, ós így
jó, azt megtartani, ebben igaza van J . ú r n a k ; de

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésük a
mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.
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a mikor egy-egy
tényleg egy

tanintézetnél

egész

testület

nem csak névleg, de

csupán azért a nagyon is megérdemelt szegényes díj-

teljesítette az igazgatói

ért végezik hivatalos teendőiket, de végezik szeretetből

tisztet: ily időben ós ily viszonyok között, azt hiszem

s az intézet fölvirágoztatása

iránti

nemes lelkesült-

bölcsen cselekedtek apáink, ha egyházunk demokrati-

ségből i s ; mindazáltal egy 1 2 — 1 5 tagból álló tes-

kus szellemét fentartották a tanárok között is, és az

tületet,

igazgatói dignitásban részesekké tették éven kint fel-

egészen uj s még tapasztalatlan fiatalok, vannak ismét

váltva a tanári karnak mindegyik tagját.

olyanok, kiknél a tanári szók csak ideiglenes állomás,

És ezen időkre
is J . úrnak,
ördöngös

hogy

gondolva,

igazat

adok magam

melyet a tanárok

tagjai

között

nem ritkán

vannak

s igy a kik legfeljebb ha egyik kezüket tartják az eke-

oly

szarván, ily testületet mondom egészen fej s felügyelő

bármelyike

hatalom nélkül hagyni, nem célszerű. Már pedig azt

biz az az igazgatóság nem

mesterség,

melynek

is el ne sajátíthatna s ne gyakorolhatna. Elkészíteni

felesleges volna bizonyítgatni,

az évi táblázatokat, összehívni a tanáriszéket, és itt

hatalomnak még csak árnyékát sem gyakorolhatja az

az első helyet elfoglalni, az ujon érkező tanítványo-

oly igazgató, a melyik tudja,

kat az anyakönyvbe beírni, a távozókat bizonyitvány-

meg a most kormányzottak

nyal ellátni: ebben bizony nem

A mi volt egykor a lelké-z,

pattan

meg

egyik

kormányzói

hogy a jövő években
fogják őt

kormányozni.

esperes, superintendens

I a tanítókkal és tanárokkal szemben, annak kell most

tanár koponyája sem.
De ma — nekem úgy tetszik — egészen másidő-

lenni az igazgatónak.

ket s más viszonyok között élünk. Világi uraink, eléggé
élénk érdekeltséggel

hogy a

viseltetnek

és iskolai ügyeink iránt,

De van még más ok is. A szaktanitás behoza-

még ma is egyházi

tala által megszűnt az a szoros viszony tanár ós tanuló

leikükön viselik az egybáz

között, a mi volt az osztályrendszer mellett. Ma egy

és iskola javát, boldogságát, de talán nem csalódom,

egy tanár

ha azt állítom,

vagy legalább az ifjak legtöbbjének. Egyik órán talán

hogy ezek érdekében távolról

fáradnak tanácskoznak
mert nem lehet.

annyit,

mint

apáink.

Egyházmegyei s kerületi

sem
Nem,

vezérfér-

tanára az egész középtanodai

tanít az első,

a következőn már a 8-ik

és így távolról

sincs oly

ifjúságnak,
osztályban

közelről érdekelve

egyik

íiaink el vannak sok máson kivül a megyei és országos

vagy másik osztály iránt,

dolgokkal foglalva, a helyi iskolaszékek tagjai pedig

osztályrendszer mellett.

rendes hivatalos s pedig bokros teendőiken kivül kell,

egyik osztálynak

úgynevezett

hogy résztvegyenek a gazdasági,

gyümölcs-

jöhet számításba.

Sok tanár gondoz minden tanulót,

olvasóköri,

de viszont sok tanulóra

tenyésztési,

takarékpénztári,

kertész,

népbanki,

szobor leleplezési és ezer más egyletek üléseiben
ünnepélyeiben,

s így a legjobb akarat

mellett

ós

mint voltak a tanárok az

Az, hogy ma is van mindosztálytanára, kevéssé

terjed ki

gondja; pedig a ki sokat markol,

mindegyik

tanár

keveset szőrit; a

sem

sok bába között elvész a gyermek. Bátran állithatom,

tehetik, hogy idejük és a közügy iránti érdekeltségük

hogy mi régebben végzett emberek, kiknek csak egy

nagy részét csupán az iskolaügynek szenteljék.

egy tanárunk volt, sokkal nagyobb gond s felügyelet

Kö-

vetkezőleg a mi tanintézeteink mai napság tényleg a

alatt állottunk,

tanárok — és néhol

középtanodák növendékei.

vissza nem rettenő

néhol a fáradságtól

és

bajtól

helyi lelkészek — gondjaira ós

lelkiismeretére vannak bízva.

mint a kellő vezetés nélkül levő mai
Ily körülmények között az

igazgató hivatása az, hogy teljesítse a régi értelemben
vett osztálytanárok tisztét, hogy folytonos gondosko-

Ez által már tetemesen fontosabbá lett az ujabb

dása tárgyává

tegye

a

vezetése

alatt

álló

intézet

időkben az igazgatói hivatal, mint vala hajdan. Mert

összes ifjúságát, őrködjék ennek szorgalma,

igaz ugyan, hogy nem csekély külömbség van a pro-

magaviselete felett, hogy tanártársai által magát mi-

testáns felekezeti tanintézetekben működő tanárok, és

nél

az állami intézetek tanárai között, a mennyiben ama-

tanácsait meghallgatva, majd azokat tanácscsal ellátva,

sűrűbben informáltatva,

azoknak

erkölcsi

tapasztalatait,

zoknál a vallásuk iránti szeretet s egyházias érzületük,

közreműködésüket igénybe véve, gyakorolja a nevelői

és az a tudat, hogy ők az általuk szolgált intézetnek

tisztet, helyettesítse a növendékek irányában a távol-

nem csak szolgái,

levő szüléket.

de urai is — mert hiszen isko-

láink mindnyájunk édes közös birtokai — hathatósan
fokozza az illető

tanintézet

atyai gondoskodás érzetét,

iránti

érdekeltséget, az

és ők kétség kivül nem

S van még a szakrendszerből folyólag más nem
kevésbbé fontos hivatása is az igazgatónak. Egy egy
intézet 10 — 12

tanára néha

majd nem ugyanannyi

külömböző

iskola

növendékei,

talán mindegyik más

más nevelési elvet s tanmódszert követ,
vérmérsékletű.
növendékei

Meglehet,

hogy az egyik szereti, ha

elevenek s ennek

kosságot is elnéz;

s más más

rovására egy kis

paj-

míg a másik talán a szigorú rend

s fegyelem barátja, s minden gyermekes tréfát, csintalanságot szerzetesi komolysággal büntet.
talán szereti már

az alsó

osztályokban is mindenek

felett az itólőtehetsóget fejleszteni,
a saját szavaival való,

Az egyik

ilyenek legkevesebben,

fogva is nem annyira a gyakorlati élet, mint inkább
Azért ha

egy egy tanártestületben találkozik csak egy tag is,
kiben kissé nagyobb

mérvű kozmányzói képesség is-

merhető fel, örüljenek az intézetet fenntartó testületek,
ós bizzák az intézetet

ennek

már annak holtáig nem is,

kormányzó kezeire, ha
de legalább is öt avagy

1 0 évi t a r t a m r a ; részeltesse ezt nagyobb tisztességben,

ha mindjárt nem is egészen

és nagyobb fizetésben, de egyszersmind vesse nyakába

a ki egy jottát sem hagy ki a kézi könyvből.

Az egyik talán szerelmes lévén saját tantárgyába,
tűztől

foglalkozásuknál

s inkább örvend

szabatos feleletnek, mint a tankönyv pontos beemle-

keble nemes

már

az ideális világ s a tanulószobák emberei.

az intézetért való felelősség terhét is.

zésének ; míg a másik előtt csak az érdemel elismerést,

a kik

lelkesülvén

szeretné

s

növendékét

A J . úr által felhozott egyes ellenvetések cáfolásába nem óhajtok ez
nem

úttal

bocsátkozni,

volt szándékom, nézetem

mellett

valamint

a felhozható

órvek hosszú sorát előadni; a kiket ez a dolog, s az

már a középtanodai tanfolyam alatt nem csak a csar-

ebben való intézkedés illet,

nokába bevezetni az általa hirdetett tudomány templo-

lamnál jobban ós közelebbről; mindössze is szándékom

mának,

volt a figyelmet felébreszteni azon kérdés 'iránt, hogy

de be a szentek szentébe

meg restel a kezébe adatott
csak egy lépéssel is tovább

is;

míg a másik

tankönyv s/ük határain
menni.

A z egyik talán

vajon
annak,

nem

látnák-é

az

mindinkább

való pontos megjelenést, míg a másik önmaga mutat

rendezzük be, szerveznék

rosz példát

az igazgatói hivatalt is.

növendékek előtt.

És lehetne nagyon

illető

testületek

szükségét

hogy ha már közóptanodáinkat átalakítjuk s

szigorúan megköveteli a tanórákon való rendes időben
a

azok ismerik ezeket ná-

az

ujabb

kor

követelményeihez
új onnan

ós

képest

állandósítanék

«

sok ily ellentétes példát felhozni 1 0 - 1 2 tanár működési köréből.

FARKAS

JÓZSEF.

S mit gondol J . ú r , hogy az efféle

ellentétes neveléstani elvek s tanmódszerek nincsenek-é
felettébb káros

ós zavaró hatással kivált az alsóbb

osztályú növendékekre.

Mindnyájunknak, de kivált a

gyermeknek ós ifjúnak nagy szüksége van arra,
legyenek előtte ideálok,

hogy

s boldog az az i f j ú , ki ta-

tanáraiban nemes eszményképekre talál. De reményihető-ó ez ott, hol a gyermek óránkint felváltva ellentétes elveket követő vezéreket lát maga előtt ?
S ki legyen
tagjai

már az, a ki egy tanári

között az egyöntetűséget,

az

testület

öszhangot,

az

összevágó eljárást lehetőleg eszközölje, a ki a túlbuzgót mérsékelje,

a lankadozót ösztönözze,

a még ta-

pasztalatlant tapintatosan tanácscsal ellássa, szóval a
ki az intézetnek e tekintetben is éltető, vezérlő lelke
legyen ? Szerintem egyedül az igazgató.
Az ily értelemben felfogott igazgatói

állomásra

már szerintem teljességgel nem célszerű minden évben
más más embert ültetni, ós szerintem épen nem képes
erre a tanári karoknak mindegyik tagja. Sőt a kormáuyzói tehetség
Erre is csak

egy

különös

úgy születni kell,

sőt én több költőt

ismerek,

adománya

Istennek.

mint a költészetre,

mint valódi kormányra

termett embert, ós talán épen a tanárok között vannak

Azokról az üres templomokról!
(Vége.)

Különben pedig erősen megvagyunk győződve, hogy
az ő csökönösségökkel, hátramozditó törekvésökkel sokkal többet ártanak a protestantismus ügyének, mit semmiféle partikuláris érdekek és viszonyok nem menthetnek : mert „a hol szenved az egész test, szenvednek a
tagok is ; mint amazok, kik a véka alól kivenni, s az
asztalra akarják helyezni a gyertyát, hogy mindenek kik
a házban vannak, lássanak, kiknek ha egy árva szál nem
elég, minden félelem és habozás nélkül gyújtanak a szükséghez és a szemek constructiójához képest többet is !"
Mert hát a világ nagy gépezetében az előre való következetes, de szakadatlan haladás elvét valló erős meggyőződésüek ülnek a tüzelő katlan előtt. Még tévedéseikben is van annyi tanulság és haszon a társadalomra
nézve, mint a körültekintők néha nagyon is kiszámított
s azért sokszor a célon túl lövő bölcsességében. No de
okosnak mester a neve; mit állna ő be fűtőnek és süttetné magát a katlan előtt, mikor van kényelmesebb állás
is, a mely eltekintve attól, hogy nem is oly fáradságos
és veszélyes, még jövedelmezőbb is, — mert hát ezt sokkal jobban fizetik, meg aztán ki is tüntetik, — és ez a
„bremsolás!" Fölcsap tehát egész nemes elhatározással

és önérzettel bremsolónak! Engedelmet kérek, de bizony
eszembe nem jut a magyar kifejezés, pedig van ám —
mert hallottam már — igen jó !
Részünkről ily nemes ambitio s mindenesetre háladatos inelinatio ellen semmi kifogásunk, ez utoljára is
gustus dolga ; de az iránt biztositjuk az illető igen ügyes
brcmsolókat, hogy a szabad irány elvéhez hiven „már
csak inkább az evangyeliom, mint a világ szolgálatában
marad," s nem csak hogy nem hajhássza a világ dicsőségét mely elmúlik, de sőt még csak irigy szemekkel sem
tekint azokra a fényes rendjelekre és titkos tanácsosi
címekre, melyek utoljára is „ignotos et ignaros fallunt,
sed notis et rerum divinarum ac humanarum gnaris sunt
derisui!"
Az Idvezitőn kezdve az igazság valamennyi fölkent
hű bajnokai számára a világ csak tövis koszorúkat tart
készen : rendjeleit és cimeit csak a gépezet ügyes bremsolóinak osztogatja. „Titel und Namen sind Reifröcke:
mehrentheils gehen die, welche sie bekommen, breiter
umher und suchen sich nur immer mehr Platz zu
machen." Pedig vigyázzanak, legalább fogadják el a
jó tanácsot s ne keményítsék nagyon — úgy se
divat már — azt a crinolint! Nem tömör az mind a mit
eltakar, s ha nagyon összetalálják szorítani, furcsa positurát vesz ! Ha még kiszorítják, könnyen a gépezet kerekei közé kerülhet, s ha csak egy csipetkéjét ragadhatták
is meg, oda lesz a crinolin emberestül!
No de száz szónak is egy a vége : „méltó a munkás
a maga jutalmára," ki milyen oltár körül forgolódik,
olyanról él az! Mi már csak az evangyelmi tan oltáránál maradunk, a melynek hűséges szolgálatába szegődtünk, nem akarván kívüle még más úrnak is szolgálni,
s vagy az egyet vagy a mást rászedni, s azt mondjuk :
hogy az igazság olyan mint a nap, fölkél az Isten parancsára, bár mennyire ellenezzék is azt az emberek; és a
hová sugárai elhatnak, uj élet kél nyomdokiban, akár
kedvelik akár nem kedvelik az emberek ! Mint a felhő,
eltakarva a nap arany tányérát, hátráltathatja ugyan, de
fel nem tartóztathatja a gabonaérést, úgy a hit és lelkiismeret szabadságának végdiadalát is lehet az emberi
fondorkodásoknak és hátra vonszolásoknak ideig-óráig
késleltetni, de attól megfosztani az emberiséget lehétetlen !
Nagy ideje tehát, hogy a prot. egyház is számoljon a
haladó kor eszméi és általában az idők szellemével, nehogy
általok tulszárnyaltatva, akár háttérbe szorittassék, akár
pláne elsodortassák; akkor aztán késő leszen *az ébredés ! „Fronté capillata est, post haec occasio' calva!"
Különben is azt, a mi az igazságon alapul, tehát az
istenit nem kell félteni, önmagában hordja diadalának
biztositékát, s az élet erősebb a halálnál. Ép azért a
szabad irány azon szilárd meggyőződés által vezéreltetik,
miszerint a ker. vallás azért marad minden időkre elévületlenül az emberiség vallása, mert mig alapigazságai
változatlanok mint maga az Isten, és az emberben az
isteni, ugyanakkor ez igazságok kifejezései az azokat
valló egyének miveltségéhez és szükségeihez képest szük-

ségkép kell, hogy idomúljanak, a mint hogy idomúinak
is. Épen mint a változatlanul azonos termő erő, különböző viránynyal ékesíti fel a földet, a talaj és égalj
különfélesége szerint és a nyár hevétől elperzselt lombozatot minden kikelettel, újjal és bő életre valóval pótolja !
V. Hátra van még, hogy az e g y h á z s z o l g á i r ó 1 szóljunk, „de verbi dei ministris," — kik szintén
azon tényezők közé tartoznak, — melyek templomainkból, mintha csak, legalább helyenként, bottal tennék, —
kergetik ki a híveket. Tisztelet a kivételeknek és teljes
elismerés, sőt dicsőség, — s a kinek, magyarán mondva,
nem szűre, ne vegye magára; de mi tartozunk az igazságnak, hogy minden himezés hámozás nélkül magunkra
is kimondjuk a „nostra culpát".
Kezdem pedig elsőben is a falusi papoknál. Sokan
egész hévvel és tűzzel látnak magasztos hivatásukhoz,
azonban a rendszer fatalis hibái, az autonomia kinövései,
járadékának a hivők részérőli nem csak nem pontos, de
sőt utólagosan történő nagyon is csökönös és rendetlen
kiszolgáltatása, vagy annak pláne teljes elmaradása csak
hamar meglazítja a szeretet és egyetértés, s kölcsönös
bizodalom kötelékeit a pásztor és nyája között. Hova
tovább annál hidegebb lesz a kölcsönös viszony, gyérebb
az érülközés, már az egyenetlenség és civódás kezdi felütni fejét, mely végre teljes meghasonlásra vezet, s gyűlöletben tör ki.
Ez az anyagi oldala a hivatalnak, mely a szegény
és rendezetlen egyházközségekben a papot mint valami
páriát a híveknek csaknem kegyelmére teszi ki. Mindenesetre olyan tarthatatlan állapot, melyen az egyetemes
egyház érdekében mielőbb segíteni kell! Fatális dolog,
hogy az a hitvány anyag a pásztor és nyája legvitalisabb érdekeit kockára tegye!
De a hol nincs is ez állapot, az a csekély fizetés
nem elég arra, hogy a szegény lelkész mindazon igényeknek megfeleljen, melyeket a társadalom tőle méltán
megkövetel. Aztán gyermekeit is kell neveltetnie, még
pedig városon, honnan vegye — kivált ha számos a
család — a szükséges költséget ? Nincs más mód hátra, mint
az, hogy haszonbéreljen, szóval agricolává legyen. Avagy
nem a hivatal és igy a hivők vallásos érdekeinek, szóval
lelkiüdvöknek rovására és kárára történik-é ez ? De hát
ő-é ez állapotnak okozója ? Hol marad ily körülmények
közt a folytonos önképzés ? A legújabb művek megszerzésére s azok tanulmányozására sem pénz sem idő. Lassan-lassan elparlagosodik, s a helyett, hogy mint a jó
pap holtig tanulván, a kor színvonalán maradna, túrva
földjét a röghöz tapad, s azt is elfelejti a mit az akadémián tanult és tudott. Mert hát igy van az : a ki nem
halad, az marad. Es ha a szellem tárházába folyvást nem
gyűjtünk, takarunk, ugyan honnan meritsünk folyvást
ujat meg ujat. Igaz, hogy a szellemnek az a természete,
hogy minél inkább meríted szent vizét, annál gazdagabban felbuzog és gyöngyözik kimeríthetetlen forrása! De
hát a hol nincs, ott ne keress s üres kamrának milyen a
gazdasszonya ? Jertek elő tehát avas predikatiók, akár

oly töredelmes, mint megtenni és a gyakorlatban is keresztül vinni! Mi csak registráljuk, hogy kellene lenni!
Ott példa rá egy Wimmer, s Istennek hála, sok mások
— de hát „exempla ac nomina sunt odiosa" élőkre —
nehogy mások ellen akaratlanul is vétsünk — nem akarunk hivatkozni.
Ezzel csak azt akarjuk mondani, hogy egy hivatását
felfogott s azt mélyen átérzett lelkész fölvértezve az imént
jelzett kellékekkel, ki nem copfos doctoroktól, hanem
magától a Krisztustól, a kinek szőllejébe kapásnak állott,
kapta diplomáját, s tanúlta az igehirdetés eleveneket és
holtakat fölrázó, s csontokig és velőig ható nyelvét és
hatalmát, törhetlenül kitartó akaraterővel s önfeláldozásig munkás szeretettel párosulva képes regenerálni egy
egész nemzedéket, virágzóvá tenni egyházközségét s
folyvást megtölteni a templomot. Hiába, nincsenek más
fegyvereink, de ninus is másokra szükségünk, deresre,
Ily körülmények közt valóban Isten csodája, hogy
korbácsra legkevésbé ! s a ki ezeket sürgetve, utánok
az a nép ellen bir állani a csáboknak, s megvagyunk
mint az egyptomi húsos fazekak után visszakívánkozik,
győződve, hogy ha elleneink komolyan akarnák, s a
az az evangyeliom szelleme, a protestantizmus iránya és
hálókat kivetnék, nem sok fáradságukba kerülne tömefeladata fölött, mint szoktak a kényelmes emberek, kik a
gesen csinálni proselitákat!
dolognak mindig csak a könnyebb vége után kapkodnak, komolyan soha sem gondolkodott!
Avagy micsoda nagy külömbség van prot. köznépünk
Es itt eszünkbe jut egy adoma Nagy Frigyesről,
és a róm. kath. nép között ? Az ujabb nemzedék már
oly járatlan az élet könyvében, hogy alig érdemli már
a ki látván, hogy előle elvonulnak az emberek, harsámeg az „evangelikus hitű" nevet, hódol a babonának, s
nyan kiabált utánuk fölemelt nádpálcájával: „Ne féljeitt minálunk még keresztet is vet magára, megsüvegeli
tek, hanem szeressetek engem," de mikor nádpálcával
a kereszteket és kápolnákat, szóval tudatlan és vakhitű
szivekbe szeretetet oltani nagyon bajos ! A deresnek meg
mint amaz. Papjaink szegénységük miatt megélhetési gona korbácsnak tán jobban sikerülne ez a szeretetnek egydokkal lévén elfoglalva, egész odaadással és lelkesedéssel
házában ?
a nép regenerálásán nem fáradozhatnak. Igaz, hogy
Mit szóljunk a városi papokról, a kik már a temindennek dacára többet tehetnének, — s ez már a hibákintetben is szerencsésebbek a falusiaknál, mert rendeljok, — de hát homines sumus!
keznek az öntevékenység és önképzés azon hatalmas
Persze, hogy bő takaró, s hiba, minduntalan előtényezője és rugó eszközével, hogy mivelt közönségnek
rántani s igénybe venni: de azért legyünk csak őszinték,
hirdetik az Isten igéjét, melyről tudja, hogy competenB valljuk meg, hogy bizony e sok bajban nagy része van
sebb birája beszédeinek, mint a tudatlan falusi nép.
a kényelemnek is !
Ez pedig nagy előny a kezdő papra, s hatalmas
Pedig hát mennyit tehet egy hivatását bensoleg átösztön a komoly hittudósra nézve, hogy szakadatlanul
érezett, lelkes, önfeláldozó, az evangyelmi tant, mely
képezze magát, a mit ha csak parányi, nemes ambítiója,
szeretet és igazság, a maga egyszerűségében, fennkölt és
s benső öntudatos hivatása van, nem is fog saját jól
lángoló lélekkel hirdető pap a maga egyházában. Minden
felfogott érdekében sem elmulasztani. S hogy van hát
a prudentiától, a szeretetteljes bánásmódtól, az önzetlen
az, hogy sok városi előkelő egyházközségekben is dacára
cura pastoralis bölcs kezelése és ernyedetlen gyakorlásától
ezen tényezőknek, mégis üresek a templomok ? Jeleztük
függ, melynek gazdag és szegény, tudós és tudatlan, nagy
már fennebb az okokat, hogy azok a család, társadalom,
és kicsiny, bűnös és elvetemült még inkább mint az eréiskola, magában az egyházban, sőt a levegőben, a kor
nyes, kinek tulaj donkép nines is lelki orvosra szüksége,
szellemében az idők iránya és áramlatában, szóval a nép
gondozandó tárgyai!
gondolkozás- és érzületmódjában, lelkületében s bizonyos
Ha a pap csak a templomi kathedrán akar pap
materialistikus irányában, a híveknek megfoghatatlan
lenni, s azonkívül olyannak vallja magát mint bárki más
indifferentismusában minden iránt a miből közvetlen
világfia, az nem érti, nem fogta fel hivatását, hagyja másanyagi hasznot, osztalékot nem remél, alapszik, de vallnak az áldozatot, mert mint napszámos, legfeljebb tán
juk meg s legyünk legalább in corona fratrum őszinték,
mint pontos hivatalnok kötelességeit ugyan — stricto
magokban a papokban is v a n ! Igaz, hogy ha van nehéz,
sensu — végezheti, és senki sem köthet bele; de mint
igen nehéz állás és feladat, — akkor az a papé,
valódi lelki atya hiveinek üdvét, lelki s testi javát építeni,
különösen a prot. városi papé! De mentől nehezebb a
s egyházát külsőleg is fölvirágoztatni soha sem f o g j a ! j feladat, annál szentebb a kötelesség, mely annak vállaira
De hát mind ezt persze könnyebb papirosra tenni, mely I nehezedik, ki számot vetve magával, önkényt magára
Írottak akár nyomtatottak, fordítsuk meg, s kezdjük
elölről ! ? Már pedig az a nép is, ka folyvást ujat, legalább uj és tetszős köntösbe öltözött eszméket és igazságokat nem hall, ha régiek is, (mert hát bajos folyvást
ujat beszélni, de a templomi kathedrákon nem is szükséges, elég ha a ruha csinos és új ;) ha mondom e helyett
az a nép csak a régi dolgokat, megszokott ócska köntösükben folyvást és szünetlenül ismételtetni és csépelni
hallja, ha megyen is csupa szokásból még egy darabig
a templomba aludni; utoljára is bele un, s olyan helyekre
megyen inkább, hol mint már az ez idő szerint szokásmondás, jobban mulat! Igen, mert hát odáig jutottunk,
hogy ez idő szerint már a templomba is mulatni vagy
legalább látni és láttatni járnak. „Mein Fráulein! wie
habén Sie sich in der Kirche amusirt?" Igy kérdezik ez
idő szerint a templom előtt ácsorgó piperkőcök és nyegle divathősök az azokból kiszállingoló kisasszonykákat.

,

vette a terhes, de különben gyönyörűséges igát, melynek
megoldása egyúttal annál nagyobb dicsőség!
Mindenekelőt a közönség nagyon vegyes s különösen miveltség tekintetében rendkívül külömböző, s tudjuk, hogy a félmüveltnél alig van valami kinosabb és
elviselhetlenebb. Ily vegyes közönség lelki érdekeit kielégíteni, s folyvást köztetszéssel beszélni, valljuk meg, roppant nehéz feladat. Azonban „est modus in rebus, sunt
certi denique fines" melyeket ugyan részletezni s quasi
utasításul adni nem érezzük magunkat hivatva, de nem
is tartozik e cikksorozat keretébe, mindazonáltal — ha
kívántatnék — szolgálhatnánk velők.

und wollen. J a ein Kirchenlehrer vergleicht es sogar
einem glásernen Hause, durch welches nach allén Seiten
hin die Tugenden Christi hiedurch scheinen müssen !
Willst du alsó Andern ein Magnet sein, ura sie in das
Reich der Gnade, Liebe und Wahrheit zu ziehen, so musst
du und dein Haus ihnen mit einer heiligeu Gottseligkeit
und aufopfernder Liebe vorleuchten !"
A béke és szeretet angyala legyen velünk !
JESZENSZKY

PÁL,

fogymnasiális tanár.

Részünkről, őszintén megvalljuk, nem vagyunk
barátai azon szerfeletti alkalmazkodásnak, hanem a
„principiis obsta" álláspontból kiindulva, se jobbra se
balra nem tekintve, személy- és kicsinyes érdekkel nem
gondolva, hirdetendőnek valljuk az igét ugy a mint azt
Az ez idö szerinti legnagyobb szellemi szédelgés!
Krisztus tudnunk adta.
Motto: » Szolgáljon a latin nyelv ezután is a
Mivel pedig az a városi közönség már nem annyira
férfiúi tömött szólás és Írásmód példászokásból, mint inkább újság viszketegből jön, vagy vejául, s legyen mindenekfölött halhatatlan
remekei által buzditója nemzetünknek
tődik el néha-néha a templomba, ha pedig uj a pap,
római honszeretetre, római nagylelkűakkor még tömegesen is sereglenek bele, mert hát
ségre, római nagyságra!"
uj seprű, jól seper; meg kell ekkor ragadni az alkalGr. Széchényi
István.
mat, melynek elől az üstöke, s egyszer mindenkorra megalapítván az irányt és kölcsönös bizalmat, a mindennapi
Ha a gymnasiumi nevelés és oktatás célja : gazdagitni
gyakorlati életből kell meriteni a leghatékonyabb „erkölés tisztázni a növendékek gondolatkörét, nemesitni érzecsi" irányú beszédek tárgyait és anyagat, melyek ha gonlemvilágukat, s Tettre hevítni akaraterejüket, vagyis az
dos készület által földolgozva, csinos, ékes és vonzó alakba
embernek három sarkalatos tehetségét lehetőleg kimívelni
öltöztetve hévvel és lelkesen adatnak elő, harmóniában
és fejteni; akkor a gymnasium valamennyi tantárgyai
lévén a hirdetett eszmék és tanokkal a tanitó és szónok
között határozottan a nyelvek, s ezek között különösen
erkölcsi élete; megvagyunk győződve, hogy az úgy neaz ó remek nyelvek tanításának kell adnunk az elsőséget,
vezett „miveitek" által szivesen meghallgattatnak nem
minthogy legtöbb és legnagyobb szellem- és jellemképző
csak, de sőt épülendnek is rajtok, s ekként a temploerő ezekben rejlik, s ezek tanulása méltán a szellem gymnastikájának nevezhető.
mok újra megfognak telni! Ardeat orator, qui vult incendere plebem ! Hiába, az egyházi szónoktól több kívánÁthatva e meggyőződéstől, mihelyest tehette, rögtön
tatik. mint az, hogy a hatás közönséges eszközei szabad
úgy intézkedett a reformátió, hogy tanintézeteibe az ó
rendelkezésére állván, egy pár okos gondolatot ügyesen
remek irók magyarázatát behozta, s azóta hazai prot.
csinos beszéddé alkotni és helyesen elmondani tudjon;
egyházunk is folytonosan ez igazságnak hódol, midőn
hanem szükséges hogy az irás éjjel-nappali tanulmányoiskoláiban a nyelvek s különösen az ó remek nyelvek
tanítását tette valamennyi tantárgy fölé első helyre. De
zása által megujulván, az abban lakozó szellem részére
hogy az ó remek nyelveket méltán megillető ezen kitüna sziveket rabul vinni, a lelkeket meghóditani b i r j a ;
tetés*, gondozás- és gyöngéd dajkálásnak, megfelel-e ez
szükséges, hogy az irás magasztos volta által a hitszóidőszerint az annyi időáldozat árán szintén joggal és méltán
nok is magasztos gondolkodásra lelkesüljön, maga, egész
megvárható és kívánható eredmény is ? ez ama fontos s
személyisége is fölemelkedjék és ama magaslatokon fogolyan „ne nyúlj hozzám"-féle kérdés, melyet ez úttal
laljon állást, hová az egyéni szenvedélyek, a kort magáegész őszinteséggel s férfias nyíltsággal szellőztetni akaval ragadó gyarlóságok holmi vanitatum vanitás-féle világi
runk.
E kérdésre pedig, ha azt a tenger időt, munkát és
sallangok és cifraságokban el és föl nem hatnak és honfáradságot
tekintjük, mely az ó remek nyelvekre fordittatik,
nan idején mind nagyobb nagyobb kört lát maga körül
úgy is mint szakférfiak egész határozottsággal azt válavilágosodni. Egy ilyen igehirdetőről mondja Chrisosthomus: „ctQY.eí eig av&gomoq trjho rcov ^tvQcó^isvog oh)-/.XrjriQovszoljuk és mondjuk : miszerént ez idő szerént alig ismerünk
botrányosabb szédelgést és visszaélést, mint a mi ép ez
dioQ&woctG&cu őrji-iov" szent buzgalomtól áthatott és hevíirányban történik !
tett egyetlen férfi elégséges, hogy egy egész nemzedéket

ISKOLAÜGY.

megjavítson! Családi és erkölcsi életét illetőleg pedig
Nitzsch György szavaival zárjuk be értekezésünket: „Das
Pfarrhaus ist nicht eine Leuchte alléin, es ist auch ein
Spiegel, in dem sich die Gemeindeglieder spiegeln sollen

A helyett tehát, hogy sokat hímeznénk hámoznánk,
s mint forró kását a macska csak úgy oldalvást kerülgetnők a kérdést, menjünk „in medias res", s markoljunk bele rögtön erős kézzel a kérdésbe.

Hogy pedig feladatunkat tőlünk telhetőleg megold- | hogy saját kis világunktól elszokunk, itt idegeneknek
hassuk, mindenekelőtt 1-ször szólunk röviden e nyelvek
érezzük magunkat, és boldogság helyett a boldogtalantanításának szükségéről; 2-szor ama nevetségesen cseságnak forrását nyitjuk meg önmagunkban,
„ym'di
kély, sőt botrányos eredményről, melyet növendékeinkoeávTÓv" ez minden tudomány s boldogság t i t k a ! huc
refer e x i t u m ! Esztinkbe juttatja e dolog Phaedrusnak
kel mutatunk ; úgy aztán 3-szor föltárjuk az okokat és
ama meséjét, mint tanácsolgatott a veréb a nyúlnak, nem
akadályokat, melyek miatt az adott vagy jobban mondva
látván a veszélyt, mely őt fenyegette, s melynek áldozameglévő körülmények között jó lélekkel alig lehet többet
tává is lett.
kivánni a gymnasiumoktól; 4-szer végre pedig szerény
egyéni fölfogásunk szerént röviden ama módokról is kocNem szabad felednünk soha Schmidtnek századok
káztatunk néhány szót, melyek által a bajon némileg
tapasztalása által bizonyított igazságon alapuló szavait :
segiteni lehetne.
„A ki az ó-classicus nyelveket tanulj
kiszabadul
szellemi látköre korlátoltságából, a műremekek arányosTudván azt, hogy e lapok mélyen tisztelt közönsége
ságán a szellem, különösen a még fejletlen, mértéket, vimi veit, s e tekintetben is alapos tájékozottsággal biró, s
lágosságot,
összhangzást tanul, szemléletében plastikára,
nagyrészben szakférfiakból áll, az ó remek nyelvek hoszgondolkodásában
következtetési képességre jut. Amaz
szas apológiájába bocsátkozni nem fogunk : mivel az igazigazságosság és mértékletesség, melyek az ó-classikai
ság önmagában hordozván diadala zálogát, holmi apró és
lángészben mintaképöket bírják, a „ Kcdoy.ccyccd-iccu és a
gyönge Plátók védelmére nem szorul.
nagy virtus, melyek a nagy hősöket dicsőitik, azon
Hogy a holt nyelvek közt a görög és latin kiváló
akaraterély,
azon művészeti ízlés, azon mélysége és tisz érdekű, nem tagadhatja, ki meggondolja, hogy e két
tasága
a
szellemnek,
mindez oly mértékben erősíti és
nyelv nemcsak a l a k i képző erővel bir szellemünk fej nemesíti az ifjú szellemet, mint azt s e m m i m á s k é p lesztésénél, hanem egyszersmind e l v e z e t bennünket
z ő e s z k ö z nem teheti!"
m i v e l ő d é s ü n k e r e d e t i f o r r á s i h o z . Athéné és
Mély értelmű Jean Paul nyilatkozata is: „a mosRóma vala az, hol tudományunk bölcsője ringott, hol a
művészet a plastikai tökély magaslatára hágott és emel- | tani emberiség feneketlen mélységbe sülyedne, ha az ifjúság a régi nagy idők csöndes templomain keresztül
kedett, hol az emberiség nagy szellemei mint meg annyi
nem vándorolna a későbbi élet piacára. Socrates, Cato,
pharos világiták és jelölék meg az utat, hogy azon a
Epaminondas,
Aristides, Regulus, stb. nevei gúlái az
késő nemzedékek a műveltségnek mennél magasabb polakaraterőnek. A régieket nem ismerni annyi, mint kécára följuthassanak.
résznek lenni, mely a napnak csak nyugtát látja, keltét
Itt van a talaj, melyben műveltségünk fája gyökenem." „Sed quid ita argumentamur, quid plura disputarezik, s melyből épen azért ha kiszakíttatik, az csak saját
mus ? intelligens féi fiaknak, szakembereknek csak nem
műveltségünknek szolgálhat rövidségére. Itt van az a
akarjuk bizonyítgatni, a mit ők nálunk jobban tudnak,
bánya, melyből polgárisultságunk nagy épületének alaps csak úgy mint mi megvannak a kérdéses tárgy igazsákövei kerültek ki ; de melyeket belőle kivéve, ki tudja,
gáról győződve: a laikusokat pedig ugy se fognék
nem lesz-é veszélyeztetve magának az épületnek fennálálláspontjukból kimozgatni, s igy nem is vállalkozunk e
lása is? Itt vannak a tudomány, a művészet, a polgárhálátlan munkára, mert hát az ő utolsó szavok mindig
erény nagy alakjai, melyek : az igaznak megismerésére,
ez : „Ceterum censemus linguam latinam et graecam dea szépnek megszeretésére, a jónak követésére hivnak föl
lendas esse.'1 Persze ! izlés dolga, ha valaki inkább szeminket.
ret állott, mocsár- vagy patak-, mint friss forrásvizet inni,
B a k e r egészség és életveszélyeztető útra kelt,
s bajos olyan emberekkel disputálni, kik mindig azt
hogy a Nílus forrásait fölfedezze. Szomorú és szomoritó
hajtják, hogy hát „mi szükség van a fényes napra, mikor
lenne, ha a mindjobban erősödő empyricus, materialisticus
nappal ugy is világos van ?"
irány elmosná az emberiségből annak tudatát, hogy jelen
Az ó remek nyelveknek mint legtöbb szellem- és
műveltségét az ó koréval e nyelvek fűzik Össze ; ha eljellemképző
erővel biró tantárgyaknak gymnasiumainkon
veszítené érdeklődését megismerése iránt azon forrásoknak,
való tanitásáról tehát minden elfogulatlan s valóban raimelyekből merített, s melyeknek üditő vize még mindig
velt és intelligens férfiú — ha nem is szakember —
táplálja ; ha nem vágyódnék megismerni életének legszebb
meg van győződve, s mi e részben nem is vesztegetünk
tavaszkorát; ha elfeledné a classicus ó-kor fölemelő humán
több
szót, hanem áttérünk értekezésünk második részére,
irányát a kizárólagossá lenni akaró realismusért.
ama
nevetségesen csekély, sőt botrányos eredményre,
De hát érdemes-e, hogy lemondjunk a classicus, a
melyet ez időszerint növendékeinkkel mutatunk ? Nem
humán nyelvek által nyújtott miveltségről a természetakartuk a napi lapokban szellőztetni e kényes kérdést,
tudományok kedvéért ? Nem észszerűbb-e, hogy inkább
nem okos dolog a botrányt a nagy közönség elébe vinni.
azt ezeknek alapjává tegyük ? A természettudományok
De ha már bele fogtunk „in corona fratrum* legyünk
megismertetnek a nagy természettel, a makrokosmossal •
nyíltak
s beszéljük meg a dolgot egész sinceritással. Az
a classicus irány öntermészetünknek, e mikrokosmosnak
igaz, hogy meglehetős hálátlan munkára vállalkoztunk,
avat be alapos ismeretébe. H a már folyvást csak ama
mert a forró gesztenyének az izzó parázsból való ki kanagy világ ismeretével foglalkozunk, nem valóazinű-é,

pará-a mindig kellemetlen, sőt veszélyes: h a n e m többet,
legalább körmeinket perzseljük meg. No de ezt szivesen
elviseljük, sőt ha kezeinket össze-vissza égetjük is, ezzel
sem gondolunk, csak használjunk vele az ügynek !
Es már most hadd szólj ék — Mokány Berciként
— az a csöndes, mindazonáltal nagyon is hangos szellemi
szédelgés.
Növendékeink elvégezik az algymnasiumot, a hol
befejezték volna a grammatikát és syntaxist, s most ott
állanak a Rubicon előtt, hogy átkelve rajta, menjenek a
felgymnasiumra. „Alea jacta est" idáig íelkapaszkodtak !
mit csináljunk velők? Ha szigorúan vesszük: akkor
csak egynehány mehet át, ez is meglehetős idegen és
járatlan Izráelnek sublimis Sionjában, a többi az alaktant sem tudja, a syntaxishoz pedig nem is konyit.
Denique szemet kell hunyni, nem mi teremtettük a viszonyokat, néhánynak visszadobásával — kik pláne mit sem
tudnak — átkelnek a Rubiconon cum gentibus, — s
nagyot lélegzve, kiki a maga módja szerint halad, — ha
mindjárt bicegve is, a második nagy és komoly korlátig.
Ide még a siralmas emlékezetű Bach rendszer a porosz
tanintézetek példájára nem helytelenül egy mumust állított, a melytől eleinte féltek is a fickók, s e félelemnek
szellemi tekintetben sok jó oldala s nagy haszna volt,
de később, különösen hogy az alkotmányos aera ismét
feltűnt egünkön s a vasmarkot nem érezték oly súlyosan nehezedni nyakszirtjökre iíjaink, némely lazább és
szemethunyó tanintézetek néma, de általok izibe megértett unszolására is csakhamar ugy kikaptak a lurkók
ama „matúrának" csúfolt mumuson, hogy már most legtöbb hazai intézeteinkben alig van még jelentősége, respectről pedig szó sincs. Igy állván a dolgok, csoda-é, ha
magyar ajkú ifjaink legnagyobbrésze a jellemök-és természetökben rejlő ázsiai restségeknél fogva is, megint
csak a járt nyomon haladva fújják egész kényelemmel a
régi „dolce far niente" nótát? A tanórákban az előadásra
nem figyelnek, nem jegyeznek; otthon a pensumra nem
készülnek; a vocabulumokat nem tanulják, hanem a
helyett egymástól öröklik vagy megveszik a véu fordításokat, a módosabbak pláne meghozatják a nyomtatottat, s a készület aztán annyiból áll, hogy a pad alól egyegy ponttal előre, hogy meg ne lepettessenek, ráolvassák
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A népiskolai
Az s E v . Prot. Lap

vallásoktatás
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érdekében.

két könyvbirálati cikke alkalmából.

Görömbei P. úr a „Prot. Egyh. és Isk. Lap" folyó
évi 6- és 7-dik számaiban biráló véleményt mondott két,

a fordítást, vagy szomszédjaik által magokat kisugatják.
Elszedheted, ha észre veszed és rajta kapod, a fordítást,
meg is büntetheted; mondhatod, hogy az csak szamarak
hidja, s hogy azzal csak rontják magokat, előmozdítják
henyeségöket, mivel az valóságos ördög párnája, ösztönözhetsz, buzdíthatsz, s demosthenesi sőt angyali nyelveken beszélhetsz; a tömegnél nem fogsz lendíteni. Ha
volna kellő alap! fogod mondani, de hogyan lehessen
fövényre építeni? Azt hiszed, hogy tennél többet, ha az
algymnasiumban tanítanál ? „da bist du am Holzwege"
egy jottával sem ! Az okát majd megmondjuk alább !
Egyesek, kikben ön- és becsületérzet, belátás, munkakedv és tudományszomj van, ki fognak válni, de a
tömeg csak ugy halad, ha ép az órákban elvétve ragad
rá valami, proprio Marté nem tesz semmit. És csodák
csodája, ángolna módjára, csúszva-mászva végig lopkodja
magát a felgymnasiumi osztályokon is, s bizva az érettségi vizsgáló bizottság nagylelkűsége, elnézése vagy a
fátum szeszélyes kedvezésében, oda áll a matúra elébe s
uram fia! — risum teneatis — legtöbbje nem tudván
jól declinálni és conjugálni, mégis átsiklik „cum sufficientibus" a sorompón ! Erős és kemény beszéd ez urak,
8 ha nem is vers, de igaz, fájdalom, országszerte igy van
ez, a tapasztalás minden évben, minden állami vagy confessionalis intézet növendékeinél külömbség nélkül beigazolja állításomat.
És most tekintsük röviden azon idő és munkaáldozatokat, melyek árán e fényes sikert eredményezzük.
A latin nyelv nyolc éven át, hetenkénti 5-6 órában, a
görög négy éven át hetenkénti 4-5 órában taníttatik,
s csodálatos, hogy aránylag ez utóbbiban csaknem több
és nagyobb az eredmény. Az okára majd rájövünk későbben. Tenger idő ez ! (a mi pedig pénz;) a munka
pedig — ha mindjárt sysiphusi vagy a Danaidáké is —
tömérdek a tanárok részéről, mit nem lehetne ennyi idő
alatt más élő nyelvekben vagy egyébb tantárgyakban
végezni! kiáltják a laikusok, s tán nem egészen al&ptalanúl ? !
JESZENSZKY P Á L ,
lelkész-tanár.
(Folytatása
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következik.)
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— a sárospataki irodalmi kör tagjai által javított, — népiskolai tankönyvről. E g y i k : „A szent történetek rövid
foglalatja." Mindkettőt nyereségnek tartja népiskolai vallástankönyv irodalmunkra.
Ez elismerő vélemény arra birt egyes, felettébb kényelemszerető s az „Ev. Prot. L a p " döntő tekintélyéhez
szokott érdekletteket, hogy annak megerősítése, vagy
inkább megcáfoltatása végett, az emiitett lap fölebbviteli

törvényszékéhez appelláljanak. Igy került aztán világ elé
az „Egy népiskolai modern-rationalista tankönyv • cimű
cikk (1. „Ev. Prot. Lap" 13. sz.), melynek névtelen szerzője siet kimondani a tisztelői által nehezen várt Ítéletet,
melyszerint a két könyv közül „A szent történetek rövid
foglalatja stb." cimű „ t e l j e s e n
céltévesztett,
h a s z o n t a l a n m u n k a " s jellemző naivsággal csakhamar utána veti: „Egyébiránt, h a a k ö n y v e c s k é k
h o z z á n k i s m e g é r k e z n e k , tüzetesebben fogunk
szólani rólok "
Kiváncsi voltam a hirtelen támadt, kemény itélet
okadatolására s a különben igen olcsó áron megszerezhető könyvecskéket, a kárhoztató lap szerkesztőségének
sürgősen megküldtem. Ez keletkezési története a kérdéses könyvről megjelent második cikknek, mely az „Ev.
prot. lap" 18-ik számában olvasható.
Ha a népiskolai vallás-erkölcsi oktatás ügye nem
volna oly komolyan égető kérdése nem csak a hazai,
hanem az egyetemes protestántizmusnak is; ha nem
épen ennek javulásától reménylenék sokan a minduntalan hangoztatott vallásos közöny lehető megszüntetését,
vagy ha valaki, különösen pedig a névtelen biráló, felfedezte volna és birná már, a népiskolai vallás tankönyvek készítésének egyedül üdvezitő tudományát, akkor
talán megtudnám magamnak magyarázni első cikkének
hirtelenkedését, gunyoros, kicsinylő s a pataki paedagogusok felett élceskedő modorát s gyanúsító kifejezését,
s önmegadó hallgatással fogadnám ilyen vagy amolyan
bírálati véleményét ; de jelen körülményeink között, midőn a tananyag és paedagógiai vezérelvek, a vallástudomány és más tudomány-ágak között egyre létező
áldástalan ellentétek miatt, még mindig elég okunk van
panaszkodni, s hozzá még mindenkivel közös emberi
korlátoltságunkat is — kivétel nélkül — hordozni kénytelenittetünk, ily körülmények között, mondom, nem
érthetem azt az egészen uj keletű bírálati modort, —
melynek terjedésétől mentsen is meg a kritikai morál
jó szelleme, — mely szerint valamely könyvről könyv
nélkül mondunk kárhoztató Ítéletet. Épen ezért, az emiitett két cikkre való folytonos tekintettel, szükségesnek
látom elmondani: mily szempontok vezéreltek az elitélt
könyvecske átdolgozása közben.
Mind a két cikk azt tartja a szóban forgó könyv
főhibájának, hogy m o d e r n t h e o l o g i a i f e l f o g á s
s z e r i n t és hogy k é r d é s e k é s f e l e l e t e k b e n
v a n k é s z í t v e . Egyik is, másik is nehéz bűn ugyan
a biráló szemében, de még sem annyira, hogy azok miatt
a könyvecskét, a második és pedig a bírálat komoly
hangján írott cikkében is, c é l t é v e s z t e t t é s h a s z o n t a l a n m u n k á n a k nyilváníthatná; sőt inkább bevallja, hogy vannak abban sikerült, sikerültebb és legsikerültebb részletek. „Legsikerültebb — ugy mond —
az utolsó (11-ik) szakasz, mely a reformáció történetét
tárgyalja, még pedig igen helyesen, az általános reformációt ép ugy mint a ker. egyház megelőző történeteit
ia stb." „Előnyére szolgálnak" — mondja később —

„hogy nyelvezete átalában egyszerű, könnyen érthető,
magyaros s többnyire rövid mondatokból áll" stb.
Nincs tehát más baj, csak a modern-theologiai felfogás és az anyagközlés módja, a tanmód.
Feltűnő azonban, hogy biráló csupán jelezi, de
egyetlen szóval sem próbálja kimutatni a modern-theologiai felfogás helytelenségét s paedagógia-ellenes voltát.
Elégnek tartja a legtekintélyesebb, — bár meg nem nevezett — paedagógusokra hivatkozni, a kik szerint „a
népiskolai bibliai-történet tanitásának, -egyik vagy másik
theologiai irány szolgálatában állani nem szabad" s az
egyedül helyes közép útnak vallja, hogy „ a z t , a m i a
b i b l i á b a n v a n s ú g y a m i n t o l v a s h a t ' ó , teg y ü k t a n í t v á n y a i n k e l é . " (Lásd Ev. prot. lap
13-ik sz.) Azt hiszem, hogy a ki a legtekintélyesebb
paedagogusokra hivatkozik, az nem ezt akarta mondani.
Azt mondja Kehr, és pedig épen az a Kehr, a kinek
„Der christliche Religions Unterricht" cimű művét akadémiai előadások tárgyául használták fel Debrecenben, s
kinek nevezett művéből Kovács Lajos egy füzetet magyar nyelvre is fordított, azt mondja az a K e h r : „A
v a l l á s t a n í t á s t p a e d a g ó g i a i l a g k e l l vez e t n i . Az igazi paedagóg mindenkor és azonnal azt
kérdezi, mennyire van a gyermek lelke kifejlődve, mely
igazságokat képes megérteni és lelkileg feldolgozni és
mily formában kell azokat néki átadni." „Fájdalom —
mondja ugyancsak Ő — a vallás tanításban eddigelé csak
a tantárgyra tekintettek és a fődolgot, a tanszemélyt, a
gyermeket többnyire figyelmen kivül h a g y t á k / s utal
Jézusra, ki ha a néphez szól, a mező liliomairól, a levegő
madarairól beszél; a farizeusoktól pedig azt kérdezi : mi
van a törvényben megírva ? Azt mondja e tanítói eljárásról, hogy: „ e z a z i g a z i p a e d a g ó g i a i b ö l csesség, m e l y n e k f i g y e l e m b e nem vétele
a tanítóra igen nagy gyalázat, a tanulókra igen nagy szerencsétlenség.'
Ha biráló megengedi nekem, vagy inkább a Debrecenben is tekintély hírében álló Kehrnek azt, hogy a
helyes vallástanitásnál, főleg népiskolában, a paedagogia
elvei a határozók, akkor az. u. n. modern theologiai felfogás nem lesz többé oly kárhozatra méltó, sőt nem is
az lesz, a minek keresztelve van, hanem igen is a t a n személy felfogásához való
alkalmazkod á s , kinek figyelmen kivül hagyása „a tanítóra igen
nagy gyalázat.®
Ily szempontból változtattam én meg, vagy hagytam ki, mint javító, „A szent történetek rövid summája"
cimű könyvecskének, paedagógiai elvekbe ütköző részleteit. Mint gyakorló vallás-tanitó folytonosan arra törekedtem s fogok törekedni a jövőben is, hogy semmit ne
mondjak növendékeimnek a mi megmagyarázhatatlan,
vagy a minek magyarázata a gyermeki felfogás szűk
körén túl esik s igy a lélekre termékenyítőleg nem hathat. De olyasmit sem akartam és nem is akarnék tanitani soha, a minek volt növendékem, a fejlődés egy
magasabb fokán, az ellenkezőjéről fog meggyőződni, vagy
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a mi egy másik tantárgy józanságával ellenkezésben áll.
Ezt e siralmas sorsot elviselhetiennek tartom ugy a vallás-tanitóra, mint a vallás erkölcsi növelésre nézve. Sőt
az e t é r e n m e g i n d u l t m u n k á l k o d á s n a k is
c s a k a n n y i b a n l e h e t — nézetem szerint — k i vánt eredménye, a m e n n y i b e n igyekezni
f o g , h a b á r t ö v i s s z ú r á s o k k ö z ö t t is, a z
általános paedagógiai elveket, a valláse r k ö l c s i o k t a t á s r a is t e l j e s m é r t é k b e n
a l k a l m a z n i , s ez á l t a l a z t u g y á t a l a k i t a n i ,
h o g y az a n é p i s k o l a i t a n t á r g y a k k ö z ö t t
megkívántató
összhangot,
féltékenyen
d é d e l g e t e t t k ü l ö n ö s s é g e i v e l m e g n e zavarja.
Ily felfogás miatt nem beszélhettem h a t
napi
t e r e m t é s r ő l s el kelle hagynom a s z o m b a t i
m e g n y u g v á s t i s . Bár elmondhatnám ugyan, hogy
az az egy nap az istenségre nézve ezer meg ezer esztendő, („mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapnak ő elmúlása." 90-ik zsoltár,) de akkor a hetedik
napi megnyugvás miatt kockáztatnom kellene az istenségnek egy fenséges jelzőjét, t. i. hogy ö r ö k k é m u n k á s , tehát nem ember és teljességgel nem nemzeti Isten, kinek nyugalomra és különösen s z o m b a t i n y u g a l o m r a volna szüksége. Es aztán ezt a hetedik napot
is magyarázhatnám ezer esztendőnek ? !
Igaz, hogy igy — biráló szerint — még abba a
hibába is bele jutok, hogy az itt mellőzött szombat napot
a könyv 34-ik lapján emlitenem kell. Kár, hogy nem
vette észre egy sorral alább a vasárnapot is, a melyről
a teremtési napok között szintén nincs emlités. No és
ha az egyháztörténelmi részletben a szerda és péntek
napokra (dies stationum) is hivatkoznám, az is bűn lenne,
csak azért mert a teremtési napok között névleg azok
sem szerepelnek?! „Megdézmáljátok a méntát, a kaprot,
a köményt." (Máté 23. 23.)
Megváltoztattam a m ó z e s i t e r e m t é s i
sorr e n d e t úgy, a mint azt az isteni bölcsességhez illőbbnek, s az emberi tapasztalatokkal megegyezőbbnek gondoltam. Előbb a világító és melegítő testek s csak azután az amazok nélkül különben sem tenyészhető növényvilág. Igaz, hogy az eljárás mellett, azt a mi a bibliában van, nem úgy tesszük tanítványaink elé, a mint ott
olvasható; de hát ezt nem is kívánta soha egyetlen
egy sem, a biráló által is bizonyságul hívott legtekintélyesebb paedagógusok közül. Ellenkeznék az magának a valláserkölcsi oktatásnak jól felfogott céljával, a
mely mint azt mi kicsinyelt pataki paedagógusok is kifejezzük (Lásd Egyh. s isk. lap 1875. 49. sz.) „nem tanítás, nem az emlékező tehetség terhelő gyakorlása, nem
is a gondolkodás mesteri élesítése, hanem h i t é b r e s z tés a sziv nyugalmáért, s z i v é s j e l l e m k é p zés a becsületes é l e t v e z e t é s
érdekében."
Kérdem : lehet-é már e célnak megfelelőleg „azt a mi
a bibliában van, ugy tenni tanítványaink elé, a mint
ott olvasható"?! Teljességgel nem.

Jegyezzük meg azért jól s a népiskolai vallásoktatás érdekében netalán folytatandó eszmecseréink alkalmával, ne feledjük el soha, hogy a b i b l i a — szerintünk — a v a l l á s o k t a t á s r a n é z v e e s z k ö z , a
m e l y b ő l c s a k a n n y i t h a s z n á l h a t u n k fel,
a m e n y i a k i t ű z ö t t s z é p c é 11 e g y e n e s e n
e l ő s e g í t i . Én hiszem Göthével, hogy „a biblia örök
hatású k ö n y v ; egészében tiszteletre méltó, egyes részeiben használható," s azt is, hogy mióta a világ áll, senki
sem mondhatta el magáról: „én felfogtam azt egészben,
és értem egyes részeiben;" de épen ezért csak annyira
és olyat akarok abból tanítani, a mennyit értek és a
mit növendékeimmel megértetni képes vagyok. Ez a
paedagógiai álláspont s bizonyosan érdeme a modern
theologiának, hogy a paedagógiával összetéveszthető.
A jelzett állásponttal és keresztyén nézeteimmel azt
sem tudtam összeegyeztetni, hogy Isten Ábrahámnak,
Mózesnek, stb. valósággal, érzéki alakban megjelent;
most mint tűzláng, majd mint ködoszlop ; most leszáll,
majd felemelkedik; most tanácsot ad, majd kőtáblába
vés; most megmenti Izsákot, majd ő maga öli meg a
választottak ellenségeit stb. Ha az isten-eszme fejlődési
történetét tanítom, akkor mind derék és helyén való
dolgok ezek : de hogy nem „a vallásos és erkölcsi érzelmek felköltésére és állandósítására" valók, a bibliának
igen sok más, nagyon is specifice nemzeti és meztelen
részleteivel együtt, azt talán szükségtelen bizonyítanom.
Azt mondottam tehát s ez is bűnöm a bíráló szerint
hogy álomlátás által indíttattak. E ponton sem illet meg
a reformátori süveg. Sárospataki főiskolánkban régóta
tanították, tanultam és tanítom én is, s az u. n. „censor"
urak sem botránkoztak meg benne soha, hogy „ Az Isten
gyakran álomban jelentvén ki magát a kegyeseknek,
elhatalmaztak (t. i. a zsidók között) a babonás álommagyarázatok" (Lásd „A kijelentett vallás rövid története," IX. fejezet, az o r t h o d o x Seiler után.)
De ezt írtam volna e praecedens nélkül is, mert
örömmel vallom és tanítom Istenről a vallásos költővel :
„Te vagy ki voltál régen, kiben nincsen fogyatkozás ;
kiben nincsen hajdani, jövendő vagy mostani; kihez
nem járul változás." (77. dics.) Ha hát ma nem jelenik
meg itt vagy ott különösen s ilyen vagy amolyan, érzékeink alá eső alakban, nem is jelent meg soha ; mert
lényéhez tartozik, hogy mindig egy és ugyanazon legyen.
Arra pedig legalább a népiskola alsó osztályaiban semmi
szükség, hogy a gyermeket meghurcoljam az emberek
által alkotott sokféle isten-fogalom egész hosszú sorozatán. »Ne adjatok az enni kérő gyermekeknek követ
kenyér helyett!'' De azt és ugy kellett irnom végre
azért, — s talán elég is lett volna csupán ennyit emlitenem, — mert a b i b l i á n a k i g e n s o k h e l y e a z t
t a n í t j a é s a r r ó l g y ő z m e g . (Lásd valamelyik
bibliai concordantiában az „álom" szó alatt!)
Ugyancsak a biblia mondja (Máté 1. 19. 20.,) hogy József is, a Mária férje álmában nyer biztatást az angyaltól arra, hogy vegye el azt, ki találtaték viselősnek a

azt. lélektol. Ezzel eljutottunk a javított könyvnek egy
szintén modern-theologiai és több oldalról is kárhoztatott
bűnéhez • ugyanis, Jézusra vonatkozólag nincs abban
felhozva, hogy ö s z ű z t ő l született és s z t . l é l e k t ő l
f o g a n t a t o t t . Szerettem volna, ha a bíráló tovább
időzik e pontnál s próbál meggyőzni a felől, miért mellŐzhetlenek azok azzal az ártatlan gyermekkel szemben, kinek testvérjét, a szülői finom ösztönszerű paedagogiai tapintatosság, a gólyával vagy a vizzel hozatja ?
„Ideje vagyon a hallgatásnak és ideje a szólásnak."
(Pred. 3. 7.) „Az eszes ember hallgat akkor, mikor az
idő gonosz.® (Ámos 5. 13.) Ezek is paedagogiai elvek s
jó lesz épen itt nagyon figyelni rájok; mert akadhat
tudvágyó növendék fiu vagy leány, ki magyarázatát
kívánja a s z ű z szónak és a s z e n t l é l e k t ő l v a l ó
f o g a n t a t á s n a k , a mikor aztán nincs oly orthodox
bölcsesség, mely elégtelenségét ne érezze, s a csűréscsavarásnak nincs oly mesteri fogása, mely a vigyázatlanul fölébresztett kíváncsiságot kiengesztelje. Magam
részéről különben készséggel megígérem, hogy mihelyest
hallani, vagy olvasni fogom a szűz szónak s a szent
lélektol való fogantatásnak, a gyermeki felfogáshoz alkalmazott s egyszersmind a hittani követeléseknek is
megfelelő magyarázatát, azonnal sietni fogok a kérdéses
könyv ide vágó helyét kibővíteni. Ne feledjük el azonban addig is Macedoniust s a mult sok átoktermő gyűlölködésének tápot adó „ F i l i o q u e " kifejezést, a mely
végre is circulus vitiosusba sodor.
Kebr, a Debrecenben is, Sárospatakon is nagyra
becsült paedagog, Jézus születését illetőleg, János I. 46-ra
hivatkozik s annyi szellemmel s oly ügyesen alakítja
Jézus történetét, hogy az egyetlen gyermekre sem lehet
hatástalan. (Ha ismeri a biráló Kovács Lajos urat, kérdezze meg tőle :* igazam van-e ?) A szűztől való születést s a szent lélek által való fogantatást Ő is gondosan
mellőzi s a bibliai vallás tanításra nézve igy figyelmeztet". N e m m i n d I s t e n s z a v a a b i b l i á b a n , a
mi e n n e k l a p j a i n á l l é s n e m i s m i n d e n I s t e n s z ó v a l ó m é g a g y e r m e k n e k . Ajánlatos
azért, hogy a választásnál a legjobbakra legyünk főtekintettel és e közben ne csupán a valláserkölcsi érdek
legyen a zsinórmérték, hanem tekintetbe kell vennünk
a gyermeket és a fejlődő emberi természet törvényeit;
mert a h o l a z e s z k ö z m i n ő s é g e é s a g y e r m e k
képessége figyelmenkivülhagyatik, otta
b i b l i a i v a l l á s t a n í t á s p a e d a g ó g i a ellenes,
k ö v e t k e z ő l e g k á r o s l e e n d . " Ez az én hitvallásom is, s ezért található az általam javított és bővített
könyvecskében — mint a biráló gondolja — a moderntheologiai felfogás.
A mondottak után nem lesz talán nehéz belátni
azt, hogy a paedagógia és modern-theologia, — legalább
az érintett esetekben, — édes testvérek.
(Vége következik.)

RADÁCSY GYÖRGY.

* Azt nem kérdezheti többé, mert az már két év óta az igazak
örök álmát alussza.
S z e r k.

B E L F Ö L D .

A dunamelléki reform, egyházkerület közgyűlése
f. hó 26-án nyilt meg főt. T ö r ö k P. püspök s gróf
L ó n y a y M e n y h é r t urak elnöklete alatt, és folyt
junius 1-jéig, a legkisebb lankadása nélkül a közügyek
iránti érdekeltségnek. Jelen volt mindvégig buzgó főgondnokunk, minden segédgondnok — kivételével a betegeskedő Antos úrnak — világi és egyházi tanácsbiráink
legtöbbje.
Az első nap csak a szervezkedéssel s a bizottságok
megalakításával szokott eltelni. Jelentetett, hogy az utóbbi
szavazás alkalmával e ker. tanácsbirákká megválasztattak az egyháziak közül Szilády János feketehegyi, Munkácsy Sándor paksi lelkészek, a világiak közül Szilágyi
Sándor bpesti ügyvéd, s boldogult Dömötör János. Uj
lelkészekül a másnapi isteni tisztelet alkalmával Grózon
Gyula kilitii, Laky István abai, Molnár Gyula tószegi,
Molnár István kis-szent-mártoni, Molnár (Müller) Sándor
madocsai, Juhász Béla herceg-szőllősi s Vámos Károly
hartai lelkészek avattattak fel, mely alkalommal egyházi
beszédet K á l m á n G y u l a ságvári lelkész tartott Luk.
9. 62. felett (valaki az ő kezét ez eke szarvára veti stb.)
nemes lelkesültséggel s jellemének megfelelő határozottsággal buzditva, lelkesítve a felvállalt nemes munka folytatására. Adja Isten, hogy az általa hintett magvak egyebeknél is, de kivált az újonnan felavatottak kebleiben
termékeny talajra találjanak.
A hétfői ülést püspök úr nagyérdekű évi jelentése
nyitotta meg, melyben előadván, hogy hazai prot. egyházunknak mily nagy szüksége van az egyesülésre, a
a vállak összevetésére, s hogy e szükség érzetének egyházkerületünk már évekkel előbb ismételten kifejezést
adott, s rajta volt, hogy egy határozatképes convent jöjjön létre, örömmel említi fel, hogy közelebb épen azon
e.-kerület, mely eddig leginkább gátolta az egyesülés
eszközölhetését, kezdeményezŐleg lépett fel az annyira
óhajtott cél valósítása érdekében. Püspök úr nézete szerint ugyan nagy veszteség reánk nézve, hogy a közelebbi
éveket el engedtük múlni a nélkül, hogy a javunkra
szolgálókat egyesitett erővel munkáltuk volna, s bár most
is előnyösebbnek, gyorsabbnak, s könnyebben létesithetőnek tartja a határozatképes conventet, mint a zsinatot ; de azért örömmel üdvözli az egyesítés iránt tett
lépést s eleve is felhívja rá a közgyűlés figyelmét. Egyházkerületünk beléletében — mondja továbbá e jelentés
— dacára az ismert rosz időknek — számos oly jelenséggel találkozunk, melyek a vallásos buzgóság s az
egyházias érzület élénkségéről tanúskodnak. Ezrekre és
ezrekre menő összeget tesznek az egyházi és iskolai célokra tett ajándékok s alapítványok, még többre az
egyházi és iskolai építkezési kiadások. Ezekről különben
valamint általában ezen érdekes jelentésről közelebb ho44 *

zandunk bővebb tudósítást. De addig is megjegyezzük,
hogy az egyházunk beléletét feltüntető püspöki jelentéseknek könnyebb móddal leendő szerkeszthetése végett,
egy küldöttség bizatott meg kidolgozásával oly mintázatnak, mely szerint jövőben, az egyöntetűség érdekéből
az esperesi jelentések vagy szemlék szerkesztendŐk
lesznek.
A papi vizsgáról szóló jelentés szerint az első papi j
vizsgára csak két segéd-lelkész jelentkezett, de mindkettő készültségének meglepőleg szép jeleit adta. Még
inkább kimagaslott a 2-ik vizsgára előállott 9 segéd- 1
lelkész s tanár közül különösen két ifjú Petri Elek és
Szőcs Farkas, mindketfő immár a pesti theol. intézet j
ideiglenes tanára.
A ministeri intézmények legtöbbje tudomásul vétetett, talán legtöbb érdeket keltő volt közöttük az, mely
elrendeli, hogy a mely népiskolát fenntartó testületek j
már az 1875-ikévi „ n é p t a n í t ó i o r s z á g o s n y ű g - j
dij intézetet*
felállító törvény keletkezte előtt,
tanítóiknak s ezek özvegyeinek és árváinak az országos
törvény által biztosított gyám- és nyugdíjjal felérő segélyt
nem biztosítottak, s azok, s az ezek intézeteiben működő
néptanítók köteleztetvék az országos nyugdíjintézet irányában az illető befizetéseket teljesíteni. Az országos törvény előtt meghajolván mindenkor egyházunk, ennek
értelmében utasította az illető testületeket és néptanítókat. Önként értetvén, hogy e mellett — ha nekik ugy
fog tetszeni — fenntarthatják továbbra is eddigi gyámés nyugdíj-egyleteiket.
A tiszántúli ref. egyházkerületnek egy ad hoc
c o n v e n t é s z s i n a t i r á n t tett ismeretes indítványa
elfogadtatott, s a conventi tagoknak a következő napi
ülésen leendő megválasztatása elrendeltetett. A p r esb y t é r i a n egyházaknak f évi jul. 6-án Edinburgban
tartandó zsinatján — mint már mult évi közgyűlésünkben is kimondatott — képviseltetni óhajtja magát, jobban mondva hazai ref. egyházunkat a közgyűlés, s kiküldendő képviselŐkül, kik közül majd az e.-kerületi
elnökségek fognak közös akarattal választani, Nagy Péter
püspök, gróf Lónyay Menyhért fogondnok, továbbá Ballagi, Filó, Tisza Lajos és Szilágyi Dezső urakat jelöli
ki. Az é n e k e s k ö n y v javitására vonatkozólag hozott
azon határozatai a testvér e.-kerületeknek, miszerint
óhajtják azt együttesen eszközöltetni, örömmel vétettek
tudomásul s bizottságunk elnöke Szász Károly ur felkéretett, hogy tegye magát ez érdekből a testvérkerületek
e célú bizottságaival érintkezésbe. Ugy szinte örömmel fogadtatott Karsay ev. püspök ur az iránt tett nyilatkozata, hogy a dunántúli testvér ág. hitv. kerület kész a
n a g y g e r e s d i e g y e s s é g n e k az ujabb idők igényeihez képest való módosítására és egy uj egyesség
kötésére. Az ez iránti törvényjavaslat készítésére részünkről kiküldettek FördŐs Lajos, Sipos Pál, idősb gróf
Ráday Gedeon s Szilágyi Dezső urak ; tanácskozási helyül
s időül Budapest az evang. convent tartási ideje jelöl-

tetvén ki. Jelentetett egyszersmind, hogy a pesti p r o t .
f ő i s k o l a r é s z é r e t e t t a l a p í t v á n y o k között,
melyek ág hitv. egyházak és egyháztagok által tett
alapítványok voltak, s melyek évek óta csendes zsörtölődések tárgyait képezték a két testvér egyház között,
azok legnagyobb részt, illető kamataikkal együtt a testvéregyház kezelése alá visszabocsáttattak és a mely csekély összegek még itt maradtak, azok is, mihelyt az
alapítók nyilatkoznak, visszaadatnak. Majd jelentés tétetett a b. B a l d á c s y-f é l e a l a p í t v á n y r ó l , oly
értelemben, a mint erről lapunknak talán 14-ik számában szólottunk. Közgyűlésünk hálás köszönettel fogadta
ezen nagy horderejű célokból tett nagyszerű alapítványt,
és köszönetének a nemes lelkű alapító előtti tolmácsolására egy köldöttséget nevezett ki.
A gyűlés harmadik napján következetta pesti theologiai intézetről beterjesztett igazgatói jelentés. Ennek
tartalmát később közlendjük. Hanem közöljük itt, az ennek
függelékét képező nyilatkozatát B a 11 a g i M ó r tanár
úrnak, mely szerint, miután a b.-pesti prot. theologiai
intézetben már 22 évet, ezen kivűl ugyancsak a dunamelléki e.-kerület kebelében mint kecskeméti tanár 4 évet,
összesen pedig a tanári pályán 36 évet töltött volna, tekintettel gyakori betegeskedésére, kijelenti a tanári pályáról
való lelépését Eddig is szerettük őt, és tudtuk, hogy
sokan szeretik, tudtuk hogy intézetünk mily drága kincset bir benne; de e tudat távólról sem volt oly élénk
soha, mint ezen órában, midőn őt elveszitendők voltunk.
Tudta és érezte a veszteség nagyságát az egész közgyűlés, és épen azért ezen lemondás tárgyalását a más napi
tanácskozás táigyává tűzte ki, remélve a lemondási szándék megmásitását. Fájdalom, e remény nem teljesült, és
igy nem maradt egyéb hátra, mint hogy a közgyűlés a
lemondó tanár iránti elismerésének és hálájának adjon
kifejezést; ezt pedig az által vélte tehetni, hogy a leléponek érdemeit, és az ezen érdemek iránti osztatlan elismerést jegyzőkönyvébe vitetni és itt megörökittetni rendelte, s hogy elhatározta, miszerint az egyházkerület
részéről valami díszes és értékes emlékkel ajándékoztassék meg.
S miután még egy felől Szilády Áron, másrészt
püspök úr kifejezték azon meggyőződésüket, hogy az ő
lelépése tanintézetünkre nézve pótolhatatlan veszteség, viszont Ballagi úr is érzékeny szavakkal kifejezte ezen mint
mondá, általa meg nem érdemlett kitüntetésért szívből eredő
hálásköszönetét, és megigérte hogy ezentúl is mint egyháztag,
mint e.-megyei s kerületi tanács biró, s mint az irodalom
munkása nem szűnik meg — a míg Isten engedi -— egyházunk érdekében munkálódni, — mentünk tovább. Le
roi est mort, vive le roi. A megüresedett theologiai tanári székre megválasztott ideiglenes tanárul egy évre
Szőcs Farkas úr, intézetünknek a közelebbi évekből
egyik legkitűnőbb készültségű növendéke.
Majd elfeledek egy érzékenyen meglepő mozzanatot felemlíteni. Ballagi úr lemondása senkit oly érzékenyen nem sújtott, mint tanítványait, azért, ezek is,

remélve, hogy nyilatkozata visszavételére még talán reábirható, siettek a másnapi tanácskozást megelőzőleg egy folyamodványt benyújtani, mely hű visztükrözője azon ritka
viszonynak, melyben Ballagi úr úgy a jelenlegi, mint
bármily időbeli tanítványaival állott, ezért ide igtatjuk azt
egész kiterjedésében. Mely is igy hangzik:
Főt. egyházkerületi gyűlés ! Alulírottak a budapesti
ev. ref. theologia növendékei megdöbbenve hallottuk ama
lesújtó hirt, mely nt. Ballagi Mór, szeretett tanárunk tanszékéről való lemondását tette közzé. Elannyira leverő
a bir, hogy igy kiált föl az ifjúság minden tagja Jeremiással : ..Elveszett az én erősségem és az én reménységem az Úrtól!" A theologiai ifjúság nem keresheti és
nem is keresi az okokat, melyek a nt. urat lemondásra
késztették, de mi, a theol. intézet növendékei, az ő
tanítványai, kiket legközvetlenebbül ér ez esetnek leverő
hatása, nem maradhatunk némák és panaszainknak kifejezést kell adnunk ama pótolhatatlan veszteségek miatt,
melyek felejthetetlen professorunk távozásából származnának. Hisz intézetünk virágzása annyira személyéhez fűződik, annak minden egyes növendéke annyira ragaszkodik
hozzá, hogy az elválás perczei valóban mélyen megrázó
érzést keltenek keblünkben. Nem tudjuk ragaszkodásunkat és azon óhajunkat, hogy a nt. úr tanszékében megmaradjon, elég ékesszólással kifejezni és egy folyamodvány szük keretébe szorítani, de érezzük a veszteség
nagyságát, s nem akarjuk hinni, hogy a nt. úrnak ezen
elhatározása megváltozhatatlan, és reményünk van, hogy
hogy 8 meg fogja másítani szándékát és folytatni fogja
a tér művelését tovább, melyen annyi éveken keresztül
oly fényesen tündökölt! Mi reméljük, hogy nem hagy el
minket, tanítványait megtartja a tanszéket, melyről táplálta az ifjúságot, adott annak szellemet, lelkesülést, csepegtetett belé vallásosságuak, emberszeretetnek és jóságnak lelkét, hirdette és tanította a szabad szellemű theologiát oly ékesen és mindent leküzdő lelkesültséggel, hogy
több izben a bántó betegségnek háttérbe kellett szorulnia az apostoli hév mellett, megtanította az ifjúságot
arra, hogy miként lehessen a kor színvonalán állva vallásos kedélyűnek, egyháziasnak és Krisztushoz, mesterünkhöz hőn ragaszkodónak lenni. Mind ennek nélkülözését a theol. ifjúság alig viselhetné e l ; épen azért azon
alázatos kérelemmel járulunk a főt, egyházkerületi köz
gyűléshez, hogy a betegségen kivül netán létező akadályokat, a melyek szeretett tanárunkat a tanszék visszafoglalásában gátolnák, elhárítani kegyeskedjék és oda
működni méltóztassék, hogy tanszékén megmaradván,
továbbra is e téren hasson legközvetlenebbül a theol.
ifjúság javára s a magyar prot. egyház fölvirágzására.
Mely alázatos kérelmünk után stb. Következnek az aláírások.
Ugyan e napon a conventi képviselőkre való szavazás megejtetvén, megválasztattak az egyháziak közül
Szász Károly, Fördős Lajos, Baksay Sándor ; a világiak
közül Tisza Lajos, Molnár Aladár, Szilágyi Dezső; pót-

tagokul : Szilády Áron, Filó Lajos, Kiss Miklós és Vizsolyi
Gusztáv.
FARKAS JÓZSEF.
(Vége következik.)

KÜLFÖLDI E G Y H Á Z ÉS ISKOLA.
Pitest, 1877. május 18.
Kiin bujdosó hitfeleink, £őleg a moldovaiak azt
hiszik, hogy már eddig a muszkák feltüzelték a missió
magyar kathedráját. Miután húsvétkor sem mehettem
Ploestinél tovább, s Braila, Galat és Szászkúttal csak
levél által érintkezhetém. Most pedig már épen be vagy ok
rekedve, mert a pitesti vaspályán, sőt az országutakon is,
éjjel nappal özönlenek az északi hatalom hordái s gödrükből kicsalt kigyókként húzódnak az al Dunához.
A közelebbi napokban még is egy oly eset adta
magát elő, a mely végett kilehetett és kellett rándulnom,
a Pitesthez két állomásnyira fekvő Kimpulungra.
Békésmegyei fiatal embernek, Hegy esi Lajosnak
temetésére mentem ki. Szüléi többé nincsenek, a mint
bejelenték, de életben van Szeghalmon egy özvegy nővére.
Itt az egész környék, még a románok is becsülték
a boldogul tat. S mint egyszerű kovács legény oly fedhetetlen életű és takarékos volt, hogy köztudomásunk szerint
mintegy ezerötszáz f r a n k j a : részint gazdájánál, részint
egyébb ismerőse s barátinál van letéve. Ilynemű összegtől
főképen Oláhországban, az illető testvér avagy rokon,
igen könnyen elejtetik. Azért értesitém rögtön a békésmegyei törvényhatóságot, mely a bukaresti generál-konzulát utján, ha késedelmezni nem fog, megmentheti az
összeget.
Barátai, tisztességtevői, temetésén és — mint haliam
— halotti torán is, temérdeken voltak; de utolsó órájában
talán az sem találkozott, a ki szemeit befogja. Ridegen,
kórházban mult ki, és halála előtt olasz papot vittek
hozzá, hogy meggyónjon és pápista legyen ; s hihetőleg,
hogy a halálról én ne is értesülhessek. Miután sejték azt,
hogy az én tudtommal a pénznek jogosabb öröklője is
kerülhet, mint a kiknél letéve van. A haldokló a megjelent olasz papot elutasította, saját papját követelte. Igy
kellett a gazdájának a zsebébe nyúlni és Pitestre érettem
küldeni. De már én csak holt testét találtam.
A magyar pünköstöt Tirgowiszten reméltem tölteni.
De ha oda nem mehetek, csak egy helyen mondhatom
el, a mit nem egy helyen óhajtanám ily formán mondani :
„Magyar erdő tört gallyai, távol hazám idegen ég alá
sodortatott népe! Helyzetünk ha még oly fenyegetve van
is : nem féltelek én titeket, sem az oláh sem a muszka
megtámadásoktól. Mert ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?
De féltelek saját bujtogatóitok- és féltelek tennen magatoktól. Ha minden szájhősben' vezért, ha minden tűnte-

tésekben hazafiságot kerestek ; ha azt az Ezsau-féle elvet
követitek, a mit eddig követtetek : mint a szélvész a pozdorját, elsöpör az benneteket, minden muszka háború
nélkül is. Töltsön az Úr szent lelket beletek ! *
TOMKA KÁROLY.

Külföldi egyház és iskolai szemle.
(Folytatás) *

Az áprilisi „Bulletinében a következőket irja Vincent, ki Nordmegyében működik: A missio munkásai
bizonyosak lehetnek a felől, hogy Isten mindig megáldja
azokat, kik országa terjesztésén s a bűnösök leki üdvén
fáradoznak, hozzá tehetjük, hogy kis egyházunk öt új
t aggal gyarapodott, s ezzel a tagok száma év közben tizenötre emelkedett (közülök tizennégy katholikus.) Egy nyájban se működjék a pásztor egyedül. Minél több munkás lát
munkához ; annál inkább remélhető a siker. Értekezéseket
és könyveket adni a községnek, viszavéve másoknak
adni; megmutatni a bűnösöknek, hogy szerettetnek s hogy
Isten még jobban szereti őket; nem igazolni a hűtlen protestánsokat, s nem vádolni a katholicusokat, kivált példával inteni; — ilymódon minden keresztyén terjeszthetné a
munkát. Isten csak azért áraszt egy szivbe világosságot,
hogy az több szivbe is árasszon. Ma minden keresztyén
teljes volna szeretettel és hittel; a világ rövid időn legyőzetnék, (Ján V. 9.)
Nem csak ki kell osztani a szent könyveket, vallásos értekezéseket, hanem meggondolással, megválasztással,
és imádsággal kell elhelyezni. E tekintetből épületesnek
és gyümölcsözőnek hisszük, egyik levelezőnknek az Ur
felszentelt szolgálójának, egy levelét kivonatban adni.
A rendelkezőnőt szorgalmasan látogatám egy havi
N.-ben tartózkodása alatt, mig beteg fivérénél volt. Kiváltkép Isten szavát olvastam vele, mert igazságosságra
volt szüksége. Együtlétünk emlékéül egy bibliát adtam
neki. Novelbe tizenhat bibliát küldetett nngy leányaink
számára a dimanchei iskolából, mindeniknek nevével s
állapotára különösen vonatkozó idézettel. Nagyobb örömet
semmivel sem szerezhettek volna. Két katholicus leánynak szándékosan biblia helyett egyéb ajándékot adék
Tiz nap múlva hozzám jövének s kértek, hogy vegyem
vissza a nekik adott (sokkal vonzóbb) ajándékot s adjak
bibliát, hadd olvashassák szülőiknek.
Újévkor egy özvegy, egyik növendékünk anyja látván, hogy kis lánykája egy bibliával szorgoskodik, két
idősb s már férjhez ment leánya számára is kért. Kérelmét teljesítém ; s e körülmény az özvegy idősb leányát
arra a határozatra bírta, hogy újonnan született kisdedét
nálunk kereszteltette.
Két katholicus barátnőnek bibliát adtunk, kik von* Levelem zártakor jött a sürgöny Tirgowisztről, melynél fogva
a magyar pünköstöt ezúttal ott ünnepeljük.
Retorm^Tv K'
* L. lapuuk folyo evi 20. szamat.
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zalommal viseltetének irántam, de szellemi szükségletei
ket még nem igen nyilváníták, és e szükségletek felkeltetének az igazság ismerete által.
Egy más bibliát, melynek áldott gyümölcsét izlelém, év elején adtam egy varrónőnek, ki igen emelkedett volt érzelmeiben és magaviseletében, de az olvasás
és írásról még csak fogalma sem volt, mig velem viszonyba nem lépett. Harminckét éves vala. Leckéket
adtam neki, melyek egy ideig csak türelmem edzették.
Midőn igen tökéletlenül olvasni kezdett, gyenge egésségi
állapota egy időre otthon tartá. Vigasztalóul egy bibliát adtam neki, meghagyván, hogy naponként kisértse meg egy
részt olvasni belőle. Mihelyt kijárhatott meglátogata. S mily
nagy volt meglepetésem és örömöm, megtudva, hogy
magára elolvasta genesis felét s arról igen híven számot
tud adni.
Utolsó bibliám két fiatal ember sovárgásának lőn
tárgyává. Testvérek valának s B.-ből jöttek sorsot húzni
katonai szolgálatra. A bibliára is sorsot kellett húzni,
mert csak egy volt. Az idősb részére dőlt a szerencse,
ki szivében érte hálát adott Istennek. E fiatal ember
gondot okozott szülőinek ; de a mint látszik javulni kezd
s követi az öcscse által adott jó példát. A sorshúzás napjai alatt a két fiatal ember csöndesen lakott anyjok mellett
a szülői házban.
Végre is megvagyok győződve, hogy mind e kedves bibliák szívesen látottak valának és hálával fogadtattak.
FARKAS JÓZSEF.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Meghívó. A budapesti reform, egyház kebelében
levő főgymnasium- és a theologiai collegiumnak junius hó
13-dikától 22-dikéig tartandó n y i l v á n o s
vizsgál a t a i r a . Junius 12 én az érettségi vizsgálatra menendő
ifjak előleges vizsgálata. 13-án írásbeli érettségi vizsgálat.
14-én Írásbeli érettségi vizsgálat. 15 én I. és Il-od éves
theologusok vizsgálata. 16-án III. és IV-ed éves theologusok vizsgálata. Ugyancsak az I. II. III. IV. V. VI.
VII. gymnas. magántanulók vizsgálata. 17-én más iskolába
járú ref tanulók vallástani vizsgálata, és a gymnasiumi
növendékek ének vizsgálata a gyűlésteremben. 18 án szóbeli érettségi vizsgálat. 19-én I. és II. gymn. vizsgálata.
20-án IIí. és IV. gymn. vizsgálata. 21-én V és VI. gymn.
vizsgálata. 22-én VI. és VII. gymn. vizsgálata. F i g y e l
m e z t e t é s. 1. Mind az érettségi, mind a magán vizsgálatra menendő ifjak junius 4-dikéig vagy személyesen,
vagy levél által elmulaszthatlanul jelentsék be magokat
az igazgatóságnál. 2. A jövő 1877/8-dik iskolai évre a
beiratások szeptember 2., 3., 4. és 5-én megtörténvén,
szppt. 6. a tanévet megnyitó istenitisztelet után a tanitások

azonnal megkezdetnek. 3. A magán vizsgálatok, valamint
a javitóvizsgálatok is csak a beiratás ideje alatt fogadtatnak el s a vizsgálatot tenni köteles ifjú a szigorúan
vett vizsgálat s annak sikeres letétele után iratik be a
következő osztályba. 4. A gymnasium I. osztályába belépendő tanulók felvételi vizsgálat mellett iratnak be s
csakis olyanok, kik 10-ik évöket betöltötték, vagy legalább
életkoruk 10-ik évében vannak.
|
'
* A

sárospataki

ref.

főiskolában,

az

1 8 7 6 / 7 ik

iskolai év utófelének végén a vizsgák következő rendben fognak megtartatni. I. A gymnasiumban : Jun. 18. —
jun. 20. szóbeli érettségi vizsga és a négy alsó osztály
vizsgája. Jun. 21-kén magán vizsgák s szükség esetében
a négy alsó osztály vizsgájának folytatása. Jun. 22. 23.
25. — 28. az V. VI. és VII. osztályok vizsgái. J e g y z e t 1. A mely osztályban egy napon két tantárgyból
van vizsgálat : az osztály első fele délelőtt egyik, a
másik fele a másik tantárgyból fog vizsgáltatni. Délután
pedig megfordítva. A mely napon pedig csak egy tantárgyból van vizsgálat, abból délelőtt az egyik, délután a
másik fele az osztálynak teszi le a vizsgát. 2 Az alsó
négy osztály betűrendben, csapatonként megy be s egyfolytában minden tantárgyból vizsgát tesz; kivévén a
vallástant és éneklést, melyekből az I-ső osztály június
15-én délelőtt, a Il-ik osztály ugyanaz nap délután, a
Ill-dik junius 16-án délelőtt, a IV-dik ugyanaz nap délután teszi le a vizsgát. 3. A progymnasiumi osztály vizsgája junius 16-ik napján lesz. Ugyanezen napon lesz a
vizsga a rajzból és szépirászatból is. 4. Junius 17-éu
délután a felgymnásiumi énekkar és zenetanulók vizsgája
fog tartatni; ennek végeztével testgyakorlati mutatványok.
5. Junius 24-ik napjáu reggel istenitisztelet a városi ref.
imaházban, ezután az iskola imatermében az igazgatói
jelentés felolvasása, délután az iskola imatermében az
énekkar vizsgája, szavalati verseny, pályadijak kiosztása.
II. Az akadémiában: a bölcsészeti és theologiai szakban
a colloquiumok a rendes előadási órákon és tantermekben tartatnak junius 30-ig. A jog- és államtudományi
szakban az alap- és államvizsgák letehetéseért a folyamodványokat a jogi szakelnökhöz kell beadni junius 16 ig
bezárólag. A szeptemberi határidőben vizsgázók jelenleg
erre nem köteleztetnek. A vizsgák tartásának idejéről az
illetők hátiratilag fognak értesíttetni. Midőn ezen vizsgarendet közzéteszi, egyszersmind tisztelettel meghivja a
szüléket, gyámokat, pártfogókat, átalában a tanügy barátait. Sárospatakon, május 16-án, 1877. Az igazgatóság.
*

A miskolci helv. hitv

r e f , liceum és elemi

fiis-

kolákban a folyó 1876/7-ik iskolai év végével tartandó
érettségi és közvizsgálat napjait az iskolai igazga'óság
következőleg állapította meg: A közvizsgát megelőzőleg
az érettségi vizsga az e végre kinevezett küldöttség előtt
folyó évi junius hó 11-én veszi kezdetét s következőleg
fog tartatni: Junius 11. 12. 13. 14-én a VIIÍ-ik osztály
növendékei írásbeli érettségi vizsgát tesznek. Ugyanezek
18 19. 20. és 21-én szóbeli érettségi vizsgát. A közvizs-

gálat junius 24-én veszi kezdetét, midőn a délelőtti isteni
tisztelet végeztével az avasi nagy templomban — az igazgatói évi jelentés után — templomi közönséges és összhangzatos éneklésből és kardalokból fog történni vizsgálat,
s egyszersmind a nagy hallgató teremben rajzmű kiállítás
leend az iskolai zenekar előadása mellett. Ugyan e napon
délutáni 3 órakor az avasi nagy templomban a tanuló
ifjúság Kazinczy köre tartandja öröm-ünnepét, melynek
fogalmazási és szavalati mutatványai nyugpontjait az összhangzatos éneklő kar tölti be s egyszersmind az illető
jutalmak osztatnak ki. Ennek végeztével a testgyakorda
növendékei teendik próbatételöket. A közvizsgálat rendje
ez : Az első küldöttség előtt vizsgáltatnak : Junius 25 és
26-án a gymnáziumi Vll-ik. junius 26 és 27-én a gymn.
Vl-ik, junius 28 és 29-én a gymn. V-ik osztálybeliek A
második küldöttség előtt: Junius 25 és 26-án a gymn.
Ill-ik jun. 27. és 28. a gymn. IV. osztálybeliek A harmadik küldöttség előtt: Jun. 25. és 26. a gymn I so,
junius 27. és 28. a gym. II. osztálybeliek. A negyedik
küldöttség előtt: Junius 25-én az elemi III-ik, jun. 26.
az elemi IV-ik osztálybeliek. Az ötödik küldöttség előtt:
Junius 25-én az elemi I-ső osztálybeliek. Junius 26-án
az elemi II. osztálybeliek. Jun. 29. iskolai tanács tartatik,
melyben az egész tanuló ifjúságnak tudomány és erkölcsben tett előmeneteli osztályozása történik s a ki ünőbb
tanulók közt az ösztöndíjak és jutalmak kiosztatnak. Jun.
20. és 21. a gymn VIII. osztályba bejegyzett magántanulók írásbeli, jun. 22. és 23. ugyanazok szóbeli vizsgálata fog tartatni. A többi magántanulók vizsgája julius
1. és 2. leend. 1877/8. iskolai év folyó évi szeptember
1-én veszi kezdetét Miskolcon, 1877. május 1. BIZONY
TAXMÁS iskola kormányzó. Szűcs SÁNDOR ez évi igazg.
tanár.
*

Iskolai

takarékpénztárak.

A

helybeli kereske-

delmi akadémiában april és május hóban 317 tanuló
közül 96 takarított 237 frt 10 krt, mely összeg az előbbi
betétekkel együtt 1552 frt 70 krt tesz. A pesti polgári
kereskedő testület vasárnapi iskolájában 487 növendék
közül 52 tett be 43 frt 50 krt, a folyó tanév kezdetétől május hó végéig, az összes betétek 400 frt 30 kr.
A körmöcbányai állami főreáltanodában az összas betétek jelenlegi állaga 101 frt 12 kr. A szombathelyi községi iskolában 378 fi és 153 leány növendék közül 117
fi takarított 110 frt 3 krt, 67 leány 70 frt 36 krt. Iparkodván időről időre, a mindenesetre jobb sorsra méltó
iskolai takarékpénztári intézmény, bár fájdalom, csekély
haladásáról hazánkban némi tudósitást adni, azt a fenntebbi sorokkal is, a mennyire az illetők jelentései ezt
lehetségessé teszik, céloztuk, Ily jelentések alapján azon
helyzetben voltam tavaly, a Toldy István által kiadott
„Hungária" cimű politikai évkönyv- és naptárban az
1875/6-iki iskolai év végén összeállitást szerkeszteni,
melyből kiderült, hogy az országban akkor (13 helységben) összesen 15 iskolai takarékpénztár állt fenn, melyben 2621 gyermek 13337 frtot tett be. Azon bizonyára
nem gáncsolható óhaj által vezérelve, hogy a folyó skolai

év végével is lehetőleg még teljesebb összeállítással szolgálhassak, bátorkodom mindazon tisztelt hatóságokat,
valamint oly tantestületeknek egyes tagjait, kik az iskolai
takarékpénztárakat már is életbe léptették, tisztelettel
felkérni, szíveskedjenek nekem junius vége előtt, azaz, a
folyó tanév befejezése előtt, tehát mielőtt az iskolai takarékpénztári betétek a kilépő gyermekeknek ismét kiszolgáltatnak, a következő pontok iránt fölvilágosítást
adni : 1. A helység és iskola neve. 2. A tanitó vagy
tanítónő neve. 3 A fi, illetőleg leány-gyermek száma, kik
az osztályt látogatják. 4. Azon fi, illetőleg leány-gyer
mekek száma, kik az iskolai takarékpénztárba betettek.
5. Az összeg, melyet a fi, illetőleg leány-gyermekek betettek, — külön-külön nem szerint — az év végén, tehát
a visszafizetés előtt megtakarítottak. Tekintettel arra,
hogy ily kimutatások, milyenek a külföldön is megjelennek, a szóban forgó áldásos intézmény terjedését hazánkban hathatósan előmozdíttatják, remélem, hogy fenntebbi
kérelmem teljesíttetni fog, mi által az ország is az illetők iránt lekötelezve lesz. Budapesten, 1877. május hó
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* B. Vay Miklós a magyarhoni reform, egyházak
legidősb segédgondnoka a mult napokban elutazott Debrecenben, és az onnan legközelebb érkezett hírek szerint
a határozatképes ad hoc convent összeülése idejéül f. év
szeptember hava tüzetett ki.
* A „ B r i t i s c h and Foreign Unitari an Associaiion '

— a „Deutscher Protestantenblatt" szerint — máj. 23. és
24-én tartá évi ünnepélyét Londonban. A tulajdonképeni
tárgyalások 23-ikán voltak az Essex-Street-Chapelben 5
az ünnepélyes közgyűlés pedig a Gannon Street-Hotelben.
Sajnos, hogy a német protestáns egylet nem képviseltetheté magát az ünnepélyen. De fölkérték F r e t t w e l t ,
ki épen Amerikából jött haza, hogy fejezze ki az angol
unitáriusoknak szívélyes üdvözletüket. Az unitáriusok ez
időszerint a leghatározottabb közvetítők a tudomány és

a komoly vallásos szellem közt. Az angol unitáriusok
sorában működik M a r t i n e a u J., napjaink egyik legfényesebb tehetsége a vallási irodalom terén, kinek a
keresztyén világ hálára kötelezett a materialismus hatalmas bírálatáért. Frettwell, a magyar unitáriusok fáradhatatlan jóltevője és a szabad eszmék fenkölt hirdetője,
úgy értesültem, ismét készül hazánkat meglátogatni.
* A

hatalommal

rendelkező

egyház

bámulóinak

figyelmébe ajánljuk azon nevezetes nyilatkozatot, melyet
az oxfordi püspök legközelebb tett a vasárnapi iskolákat
alapitó intézet évi közgyűlésén. Nevezett püspök úr saját
tapasztalásából állithatá ugyanis, hogy az angol egyháznak évről évre nagyobb s mindinkább növekedő nehézségekkel kell megküzdeni. Az ő megyéjének némely
vidékén a munkás osztály között mind jobban-jóbban
terjed egy mozgalom, melynek célja minden vallási és
egyházi befolyást, kiváltképen pedig az államegyházét,
megsemmisíteni. Majdnem hihetetlen, de valósággal megtörtént, hogy az utolsó nagy-pénteken Buchingham-shire
egyik falujában a munkások összecsoportosultak, és nem
engedtek meg a híveknek, hogy templomba menjenek.
Ez csak egy példa azon hangulat illustrátiójául, mely a
keleti megyékben az uralkodó vallás ellen irányul.
* Nyilatkozat. Az ország több ponjairól hozzám érkezett kérdezősködésekre van szeneséül kijelenteni, hogy
egyházi beszédeimnek kettős kiadása tudtom kívül a kiadó ur által ezköszöltetett, kinek én beszédeimet „ t u l a j d o n j o g g a l " adtam el, igy az e tekintetbeni felelősség egyedül őtet (Klein Alfréd urat) terheli, hogy pedig
a beszédek még szét nem küldettek erre nézve felvilágosítást nem adhatok ! Mellékesen arról értesültem, hogy a
beszédek kinyomva már régen a nyomdában vannak.
A szétküldés idejére nézve egyedül Klein Alfréd ur
adhat felvilágosítást, a szerződésileg kikötött példányokat
még én sem kaptam meg. Nyíregyháza maj. 28. 1877.
LUKÁCS ÖDÖN

HIBDETESE
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A tiszai egyházkerületi seminariumbau a zárvizsgák

folyó évi jlllius hó elsején kezdődnek

Azon

ifjak, kik a vizsgát letenni óhajtják, a három évi elméleti s egy évi gyakorlati pályájukról szólló bizonyítványukkal vagy általánosan kószültségökről

tanúskodó

okiratokkal

felszerelt

folyamodványaikat

folyó évi

junillS 16-díká.íg az eperjesi collegium igazgatóságához küldjék be.
I g a z g a t ó s á i g * Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. B a l l a g i Mór. Főmunkatárs : F a r k a s J ó z s e f ,
Nyomatott: Deutsch M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a
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Budapest, 1877. junius 10.

PROTESTAUS

ISKOLAI LAP.
Előfizetési d.ij:

Szerkesztő- és
KIAD

Hirdetések

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

Ó-HIVATAL:

V I I I . ker. M á r i a - u t c a 10. sz. 1. em.

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Teljes szánni példányokkal mindég* szolgálhatunk.

Előfizetési felhívás
a

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP"
1877-dik évi második félévi folyamára-

E l ő f i z e t é s i dij:
Félévre (julius—december) 4 = foriut 5

0 k r , negyedévre Q forint 2

5 kr.

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Budapesten,

1 8 7 7 . junius hóban.

Főmunkatárs:

Farkas

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

József.

Dr. Ballagi Mór.

dernek ós eltürendők-e még az egyházban vagy uem ?

Az orthodoxok méltatlan támadásai.
Tantum religio potu.it suadere malorum.
Lucretius.

A történet legsötétebb
melyeken meg van irva,
az emberek,

lapjai kótségkivül azok,

miképen

mily számos máglya

üldözték

egymást

építtetett és mily

A felelet

rendesen

igy hangzik:

hogy nem bírunk

már a keresztyénség ós protestántismus lényegével, tehát nincs jogunk az egyházunkban való megmaradásra,
melynek kenyerét méltatlanul eszszük. Az „Ev. Prot.
L a p " egyik számában egyenesen felszólittatánk egyházunk

elhagyására:

„Barátim!

nem vagytok ide

sok vér elontatott a vallás nevében, ad majorem dei

zárva. Nyitva az ajtó. Tessék követni oly bátran meg-

et ecclesiae glóriám. Ma már úgy vélekedtünk, hogy

győződóstöket,

egyik ember a másikat

keresztyén

nem

gyűlölheti

többé eltérő

mint

a mily

bátran

tanállomány sz. cikkeit.

gúnyoltátok a
Építsetek maga-

vallásos meggyőződése miatt, és hogy egy protestáns

toknak más egyházat, de a mienket ne rontsátok nya-

ember

kunkra.

saját

hitsorsosát

nem

akarhatja

kirekeszteni

az egyházközösségből azért, mert egy vagy más dogmát nem tart betű szerint igaznak! Az ujabb időben
a

debreceni

lapok egész komolysággal ezen kér-

déssel foglalkoznak,

vájjon keresztyének-e még a mo-

Mi megesküdtünk

e házra,

az apák vérén

szerzett szerzeményt átörökíteni az i v a d é k r a /
Hogy egy protestáns ember ily szeretet nélküli
támadásra

képes

lehessen,

azt ón részemről nem

hittem volna soha. Tudtommal egy modern sem mu45

tatta az ajtót az orthodoxnak az övétől eltérő

meg- | sóget magában foglalná, vagy azzal ugyanazonos volna,
győződése miatt, és azért a haladók is méltán elvár- i hanem úgy értve, hogy ő volt azon egyén, ki az
hatták volna, hogy az igazhitűek részéről is hasonló
emberiséget legkiválóbb mértékben az isteni felé veszeretetteljes hánásmódhan részesüljenek. Annál inkább
zérelte. Jézus volt azon oszlopoknak legnagyobbika,

reméltük volna azt, mert mint alább

kimutatandoin,

melyek az

embernek

mutatják,

honnan

származik,

mit sem állítottak vagy tanítottak ezek olyat, a mit

hova kell törekednie, ő benne minden összepontosnlt,

már ez előtt évszázadokon át a tudomány és egyház

ami jó ós magasztos a mi természetünkben

emberei nem tanítottak volna a nélkül, hogy holmi

„A lelkiismeretben J é z u s teljesen egy az istennel;

anathémával sújtattak volna.

a gondolkodásban minden látszat- ós ámításon diadal-

Az Istent eszünkkel teljesen felfogni és az ab-

maskodva, csak is az igazságra

van". *

törekszik;

akarata

solut lényt valami tanfogalomban egészen kimeritőleg

az isteni célok elérésére van irányozva, annyira, hogy

kifejezni nem is lehet.

minden más cél háttérbe lép ; az érzésben az ór/.óki

Ezt mondja E ö t v ö s

dolataiban* : „Az Istent

„gon-

kereshetjük eszünkkel,

csak szivünkkel találhatjuk meg. És hogy

de

Luther-

és önző indokoktól

erőt nem vehet r a j t a " . 1

nek is tágasabb és az egyházi tantól eltérő véleménye
volt az istenségről, kétséget nem szenved. Ő ugyanis

ment annyira, hogy a kísértetes

A keresztyénségről

pedig az ujabb idők egyik

nagy tudósa így nyilatkozik : „Keresztyénség mindenek

egy helyütt így szól: „Az Istent nem kell úgy festeni,

előtt c s u d a n é l k ü l , ez az a mire korunknak szük-

mintha ő fenn volna az égben aranyos

sége van.

hanem

mint

oly

urat,

ki

mindent

szóken ülne,
betölt, minden

Csudákkal

rakott

mészetnek s az ember

és cselekszik."

teit a fvilágösszhang keretén

„Istennek mindenható hatalma

jelen kell lenni,

annak

minden

sehol

helyen lényegileg

még a legparányibb

falevélben

is.

mészetes

tart mindenható hatalma által; ő nem küld ki hiva-

csudás

vagy

angyalokat,

hanem neki

magának

ós legkülsejében, körülte,

felette és alatta, előtte ós

lelki életének minden jelenebelől

okokból ós az ezekben

lyel az egyházak

talnokokat

el nem

feltalálható

működő

ter-

természeti

törvényekből magyarázni ki. Az a makacsság, mely-

Mert az isten az, ki minden dolgot előhoz ós fenn-

kell minden egyes teremtményben, annak legbensejóben

korunk

tűr, minthogy gondolkozó fiai megszokták már a ter-

teremtményben jelen van, s a világban mindent teremt
sincs egy helyen;

vallást

arra,

az átváltozott világra a mult idők

vallását reá akarják

erőszakolni,

sokat

tett

hogy a keresztyénség és az egyház hitelét el-

veszítse".

2

Baur

Ferdinánd

Keresztély

a szent

mögötte jelen lenni, úgy hogy semmi jelenvalóbb vagy

iratok keletkezése felől ily véleményben vala: „Álta-

bensőbb a teremtményekben nem lehet, mint az Isten

lában tudni kell, mit célozott az író, milyen érdekből

maga az ő hatalmával." *

készült munkája, milyen irányt követ benne ós milyen

A v a l l á s nem állhat bizonyos tantótelek vak

jellemet nyert ez által ?

elfogadásában, melyek mások által alkottattak, hanem

lehetne már megfelelni,

a lélek személyes odaadásában a jóhoz. „A vallás az

viszonyok

ember legfőbb humanitása."

1

Annak nincsen

val-

lehető

Ily kérdésekre
ha nem azon

legpontosabb

mi

történeti

kutatása

melyek befolyása alatt az iró állott ?

módon
által, a

Minden iró a

lása, kinek humanitása nincsen. „A mi vallásunknak

maga korának gyermeke,

kell, hogy ne mások tanításaiból, hanem mi magunk-

jává lesz iratai által az időknek, minél nagyobb be-

tól szereztessék ;

folyást gyakorol a szellemi életre,

nem kölcsönözhető az az ó kortól,

hanem minden ember szellemében felfedezendő; nem
a t r a d i t i o , hanem a személy dolga."

2

J é z u s r ó l mit tanítottak ? „Ezen fenséges sze-

által a vélemények,

ós minél inkább mozgatóannyira, hogy ez

érdekek ós pártok ellentéte elő-

idéztetik, annál nagyobb biztonsággal felteendő, miszerint mindenki,

ki ilyen

történeti

tárgyaláshoz

fog,

mély, ki mindennap a világ sorsát igazgatja, isteni-

korának színét magán hordja ós tárgyalásának motí-

nek nevezhető ugyan, de nem oly jelentésben, mintha

vumai korának viszonyaiban keresendők".

ő a scholastikusok kifejezései szerint az egész isten* L u t h e r mint eretnek a luth. orthodoxia törvényszéke előtt
H e t z e r t ő l . Magyarul: »A magyarországi protestáns egylet kiadványai* VIII. 283.
1
H e r d e r.
2
B u c k 1 e, History of Civilation.

3

* Das Leben Jesu von E e n a n 373.
1
S c h e n k e 1: Christenthum und Kirche im Einklang mit der
Kulturentwiekelung.
2
L a n g Henrik : Jézus élete és a jövő egyháza. 33.
s
Die heilige Schrift von E d u á r d L a n g h a n s, Seminarlehrer. 171.

A h i t r ő l már A b á 1 a r d a 1 '2-dik század első
felében így i r t :

„Mit

lehet felfogni." K a n t

sem

kell

hinni, a mit nem

nézete szerint: ,,a lassanként!

nélkül, az nem tulajdonit nekik jelentőséget, akár milyen legyen is tényállásuk". 1
Az o r t h o d o x i á t

pedig következőképen jelle-

átmenet az egyház hitéről a tiszta vallásos hit egyed-

mezték „Igazságtalanul halmozzátok a vallást szemre-

uraságához,

hányásaitokkal, mintha üldöző és gyűlöletes volna és

a mely egyedül

az észen alapúi,

közelítése a menyországnak". *

Luther

meg-

pedig így

szól: „Az embernek egyedül azt s akkor kell hinnie,

mintha a társaságot

megzavarná,

a vért mint vizet

elöntené ! Vádoljátok inkább azokat, kik a

ha belsőleg érezi, hogy az valóban igazság, hogy az

megrontják,

az Isten igéje,

seregével ellátni ós az úgynevezett r e n d s z e r bilin-

hiszi lelke mélyéből,

ha mindjárt a

midőn azt

a

vallást

formulák

egész

menynek angyala vagy az egész világ ellene szólana

csébe verni a k a r j á k " . 2

is. A lelkiisméret ellen tenni valamit annyi, mint a

orthodoxia, mely a protestántismus alapnézetével össze

hit ellen cselekedni vagy nagyon vétkezni".
A dogmákra
tudósa így ír :

1

nem egyeztethető ós csak képmutatókat szül, tért fog-

vonatkozólag korunk egyik nagy

„azok a szilárd

formákba öntött és

elismert dogmák komolyan megakadályozzák egy ideig
a társaság erkölcsi fejlődését, de

végre az

ellenök

irányzott ellenállás oly erős, hogy helyt kell engedniük ; s akkor vagy erőszakosan felforgattatnak, vagy
lassankint elavulnak". 2 A theologiai dogma nem lehet
többé zsinórmértéke

a lelkészek hivatásképességének

és nem tekinthető

többé

azok

„Nem tagadhatjuk, hogy ily

nélkülözhetlen

kel-

lalt az ev. egyházban. Minden képmutatást, szenteskedést

szóval

minden

egyháziasságot

kötelességünk leálcázni,

a hol

azok önző céloknak szolgálnak.

(Kirchwesen)

csak lehetséges,

ha

Az igazi vallásosság

az ember egész magaviseletén mutatkozik. Ez mindig
szemmel
tetendő".

tartandó és a külső tettetéstől

megkülöm-

3

Ezen idézetekben a magyarhoni modernek többé
kevésbé saját véleményeikre ismernek,

melyeket hir-

dettek a tudomány ós haladás emberei minden időben

lékének. 3
Micsoda véleményben vannak
reformátióról?
győzelme a tiszta

korunk tudósai a

,,A reformátió nem
keresztyénségnek

volt teljes

a judaismus

és

paganismus f e l e t t : - a z erkölcsi akaratszabadság elvettelik akkor, midőn az igazságosság és boldogság csak
idegen, t. i.

Krisztus

érdeme által

szereztetik,

mint a formula concordiae mondja, hogy minden igazságosságunk magunkon kivül fekszik". 4

ós minden országban, a nélkül, hogy ajtót mutattak
volna nekik, sőt mai napig is békében tanítanak hol
az iskolában, hol az egyházban.

derneink állításaikkal voltaképen uj tant nem is hirdetnek, hanem

a tudomány

tetett, kérdés: miért
holott mások ugyan
teletben

ós

sújtatnak annyi
ezen

liomban.

feltenni,

adott tanok és az idvezitő iránti hit erősítésére szol-

theologorum"

gálták. Ily eszköz helyett, seholsem a hitnek tárgyát

országokban.

vagy tartalmát

képezték,

mint későbben

most is történik. K r i s z t u s
kik mindig

csak

csudát

történt és

orthodoxoknak

tan miatt nem csak hogy

kitüntetésben

feleljenek orthodoxaink;
hogy

anathemával,

hanem gyakran a legnagyobb tisz-

milyen jelentőséggel ós feladattal birnak az evangyéÉs akkor úgy találjuk, hogy csak az elő-

kutatásait felhasználva,

itthon csak azt tanitjak, a mi másutt régóta hirdet-

nem üldöztettek,

,,A mi a c s u d á k a t illeti, tekintetbe veendő,

Ha már a mi mo-

az

részesültek.

E

kérdésre

ón részemről nem akarnám

itteni igaz hitűeknél

a „rabies

nagyobb kifejlettségü volna mint más
Szerencse
nincsen

egyházunkra nézve, hogy az
hatalmuk

ós módjuk a mo-

maga gáncsolja azokat,

derneket kicsaphatni, a mint azt oly szükségesnek és

akarnak, mielőtt hinnének,

jogosnak tartják. J a j volna annak az egyháznak, mely-

ós avval azt mutatja, hogy ő a hitet többre becsüli,

ből a modernek által képviselt tudományt és haladást

mely csudára nem szorul. A ki tehát az evangyeliomi

kiűznék, — a pezsgő és egésséges élet az orthodoxia

vallásos erkölcsi igazságokat

egyedüli

hiszi és követi

csudák

* Christenthum und Wissenschaft von Dr. A. V o e l k e l . 12.
1

L u t h e r mint eretnek. 279.

2

L e c k y Geschichte der Aufklarung. I. 239.

3

S c h e n k e l Christenthum und Kirche im Einklang mit der
Culturentwickelung. 201.
4

Ulrich, Rudolf Schmid, Diakónus in L o b e d a bei J e n a :
Die wahre JSinheit und Freilieit der Kirche. 57.

domini urnában

csakhamar

holt

kövületté

fajulna.
WEBER

SAMU.

1
F r o s c h a m m e r Prof. an der Univ. in M ü n c h e n :
Über die religiösen und Kirchenpol. Fragen der Gegenwart. 65.
2
S c h l e i e r m a c h e r : Über die Religion, Berg: Geist und
Welt. I. 593.
3
A német császár eskü letétele alkalmával 1858. okt. 26.
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Harmadik

nyíltlevél,
ezúttal F a r k a s
hittanár úrnak !

József

A bibliai csodákról s egyebekről.
Két cikknek, a fentebbi tárgyról közlése után, nem anynyira magam, mint az evangyéliomi keresztyénség, illetőleg
a Jézus Krisztuson mint alapon tovább vitézkedni törekvő
protestantismus érdekében bár körülményeim miatt ily
későn, nem hagyhatom válasz nélkül Farkas József tisztelt atyámfiának a „Prot. Egyh. és Isk. Lap" 16. sz.-ban
cikkemre tett rövid észrevételét.
Először is köszönettel veszem F . úrnak multamra
vonatkozó elismerését. Valóban, én hit nélkül, nem tehettem volna a miket tettem, s nem szenvedhettem volna
át a melyeket kiállottam. S magamról tapasztalván, határozott meggyőződésem, hogy az isteni mindenhatóság
az ő gondviselése, a Jézus Krisztusban mint üdvezitőben
s legdicsőbb példaadóban vetett hit nélkül, nem lehet hirdetni az ő evangyeliomát úgy, hogy az a lelkek tidvességére
szolgáljon, s az örök élet boldogságáért lelkesítsen.
Ha ez így van : semmi nem lehet károsabb, mint
az isteni mindenhatóság azon tényeinek tagadása, vagy
kétségessé tétele, melyek már a keresztyénség életében
meggyőződéssé váltak, s a melyek ellen a megindított támadást, bármennyire a protestáutismus haladási szempontjából
akarjuk indokolni: célt tévesztettnek kell tekintenünk, mert
a kicsinynek látszó részek hitelének lerontásával, az
istenség örök tökélyeit s azoknak a Jézus Krisztus és
evangyélioma által lett legdicsőbb nyilvánulását vonjuk
kétségbe.
Az e feletti aggodalom indított engemet, hogy Kozma
barátunk túlzott, mondhatni megfeledkezett nyilatkozataira
szóltam ; s épen én, ki két év tizedet haladt nyilvános
irodalmi és lelkészi pályámon nem találok semmi jelt,
mely azt mutatná, hogy merev confessionálismusnak, vagy
szélső rationálismusnak hódoltam volna. Nem, ezt nem
tettem, és nem teszem.
Én, a keresztyén vallást, a maga idvezitő ereje és
megdicsőítő hatása szempontjából áldom és tekintem.
Nekem a biblia az isteni kijelentés szent könyve,
mely — egyes, lelkemre hitemre nem tartozó részeit illetőleg helyeit, a zsidó nép történetének egyes homályosságát
leszámítva, az örökké való istent a maga mindenhatóságában tünteti f e l , még pedig a Jézus Krisztus az én édes
idvezitőm által, mint szerető atyámat, gondviselőmet, lelkem és életem mindenét.
Ez az én mindenható Istenem, miként nem tehetett
volna általam fel nem fogható dolgokat, csodákat ? hiszen
hogy tovább ne menjek, az én életem is egy megfejthetetlenség.
A bibliai erkölcsi tanúságot tartalmazó csodák, nem
csak az ó de az uj szövetség lényeges részét képezik,
Krisztus életének megfoghatatlan fényességével és hatalmával.

A magyarországi protestáns egylet kiindulásában
s közelebb a Kozmaféle cikkekben, én a k e r e s z t y é n
vallás alapját, Krisztus személyiségét a
v á l t s á g m u n k á j á t láttam néha közelről, néha távolabbról érintve, s fájdalom nem egyszer a nevetségessé
tételig megtámadva.
És láttam annak hatását már egyes lelkészeken,
értelmesnek hitt világiakon, kik mert mélyebben s a
vallás nagy dolga felől kellő komolysággal nem gondolkodnak és éreznek : a vallási és erkölcsi magasabb eszmék alapját az evangyeliomot kicsinylő kor zászlója alá
sorakoznak, a mivelődés, humanitás, és szabadság, a haladás,
a semmiségig meg sem pihenés jelszavával.
Ez felfordult állapot, s nem szolgálat, de kártétel a
protestantismusnak, a protestantismus nevében.
Én külömbséget teszek az egyház, a hit és a vallás
közt Az egyház nézete közegyetértéssel változtatható, s
ezen változás, bár csak később, lehet pár embernyom
kihalása után, megteszi a kellő hatást a lelkek hite s
vallásos meggyőződésére is.
De a hitnek és vallásnak alapját támadni meg, gyökereit szaggatni azon ürügyen, hogy jobban erősödjék,
magasabb ágaknak adjon életet akkor, midőn ő a lét
elemeitől fosztatik meg : ezt csekély eszemmel és felfogásommal megérteni nem tudom.
Mert nem állítom magam semminek. Nem dicsekszem nagy tudománynyal. Egész életpályám, az emberi
lélek és élet legtermékenyebb tiz esztendeje az evangyéliomi hitnek a gyakorlati életre alkalmazásában, a bűnösök és elhagyatottak Krisztushoz térítésében határozódik
Ez az én terem, melyről a hittani dolgok tudományos
vitatására most is nehezen indultam De már nem lehetett
hallgatnom, a nélkül, hogy magamat ne vádoljam.
Az excommunicatiónak, bármely oldalról jöjjön az :
barátja nem vagyok, s még ha az evangyéliom gyalázásáért való büntetés lenne is szóban, mint Grf. R . . . dr B . . .
úrnak K . . . ra vonatkozással megjegyzé, hogy nem máglyát de 25-öt érdemelne: azt is helyteleníteném, s az
emberi lélek meggyőződése és szabadsága nevében visszautasítanám.
De mig mindenek szabadok, az irás szerint, mindenek nem csak nem használnak, sőt nem is illendők.
Az ev. keresztyén vagy protestáns egyház nem csak
lelki egyesülés, hanem társadalmi intézmény is, mely mig
az egyénnek szabadságot ad, attól az alapnak védelmezését követeli. A kisebb dolgokra nézve, megengedhető,
hogy egy társulat tagjai, eltérő nézetet nyilvánítsanak, s
az egyéni élet szabadságának futást engedjenek; de a fő
dolgok ellen való működésnek tért engedni, az egyháznak
létezhetési alapját saját tagjai által romboltatni hagyni :
méltóztassanak megengedni oly megfeledkezés, melyre az
önvédelmet kötelességgé tevő keresztyén morál szemet
nem húnyhat. Aztán a szabad gondolkodással, ha az
valódi, kapcsolatban van az önbecsérzet, a léleknek azon
ereje, midőn magát másoktól elszakasztva azt mondja :
i t t á l l o k . Ha én valamely társulat elveit, eljárását stb-

nem osztom, nem kell abból engemet kiutasítani, magam, | alapját nem képezik, diesőségét el nem homályosítják
tói kimegyek, ha úgy tetszik elszakadok. Ez válaszom az
Mert a logikai következtetés a hit dolgaira nézve nem
„útlevéladásra* nézve.
alkalmazható. Az, hogy a ki a Bálám szamarának emberi nyelven szóihatását meg nem történhetőnek itéli, s
A mi F. úr azon tételét illeti, hogy az én nyilata bibliának minden tételét s z ó s z e r i n t Isten valóságos
kozatom sem egyezik meg a helv. hitvallástételekkel, s
beszédének nem tartja, szintén szakított a bibliai hit- és
én sem vagyok eonfessionálista, ott állok a hol tisztelt
confessiókkal, sat. meg nem érthetem s tájékozatlanságra
atyámfiai: erre azt mondom, hogy igen, a helv. hitvalvezető
következtetésnek állitom.
lástétel mindenik betűjét kifejezését én sem osztom, s
annak a szt. Írásból kiigazítására, ha mindjárt az a Kálvin
Az ugy nevezett modern irány, mely a hit dolgait,
meghatározása ellen történnék is, szívesen segédkezem;
történelmét, Krisztusát az észszerűség sőt tapasztalatiság
de azt a mi abban Isten, Krisztus, a váltság munkája,
szempontjából érdemlegesíti, bármennyire igyekezzék
erény, jutalmazás, halhatatlanság, örökéletre vonatkozik,
igazolni magát Krisztus szellemével, de eljárása egyeneszóval a sarktételeket teljesen osztom, s ha megtámadta sen a keresztyén vallás alapja ellen van intézve. Hiszi
tik, tőlem telhető csekély erőmmel, utolsó lehelletig védela Krisztust a ki megfeszíttetett, de hogy fel is támadt
mezem. A szent írásra nézve a helv. hitvallás azon tételét,
volna, mint egy társunk szemünkbe monda, a ki azt is
hogy „az egész szent irás istennek valóságos és tulajdon
hiszi: az már bolond ember.
beszéde", képletes kifejezésnek tartom, s úgy értelmezem,
Kivá'asztja a bibliából a legparadoxonabb tételeket,
hogy a teljes szent irás Istentől ihlettetett; Istennek akaés felkilát: ime ez a keresztyénség szent könyve a bibratát, az emberek iránti végetlen szerelmét, példaadását
lia, ítélje meg bárki is, okos ember-é £IZ j ti ki ilyeneket
szóval örök tökélyeit fejezi ki. Legyetek tökéletesek,
tartalmazó könyvet még a mai korban is isteni hitelessémint a ti mennyei atyátok. Ez értelmezés nem hoz engem
gűnek elismer ? És ezen eljárással több kárt tesz a mai
ellentétbe a hitvallással, melyet nekem magyarázni —keresztyénségnek, mint a pogány bölcsészet tett amaz
nem meghamisítani — jogom van, s mely engem meg
első kornak. Mert bár jóhiszemű törekvését méltánylóm,
nem kötözhet. Mert mi értelme s jövője volna a protess az álom- és tespedésből felriasztó hatását érdeméül istantismusnak, ha a lelkészek, kik az irás magyarázására s
merem, de nem akarva is a hitetlenség felé terel, az
az által a lelkek istennel való békéjének Őrzésére hivatanyagelvüség kezére játszik; s a keresztyénség eszményvák, a betűkhöz tapadva maradnának. Ily betűhöz ragaszképeit gyermekségeknek sat. állítván, nem csak az egykodó merev confessionalismusnak én nem vagyok köveház, de a keresztyén léleknek is szivhite vallása ellen folytője, s azt hiszem, igen kevés lelkész van a magyar prot.
tat harcot, melynek veszteségeit semmi sem pótolhatandja !
egyházban, a ki ezzel dicsekedhetnék.
Ezen modern irány miveletét és szolgálatát őszinMint mult levelemben jeleztem tisztelt atyámfiainak,
tén szólva károsnak tartom a magyar protestáns egya K.-féle nézetek osztói- és terjesztőinek azon eljárását,
házra nézve. A mi bajunk forrása nem a vallástételek
mely szerint a b i b l i a v a g y h i t v a l l á s
tétel
s bibliai megfoghatatlanságok, hanem a kezünk- és lelegyes helyeinek
betűinek
hívesét
az
künkben levő adományok hideg, hogy ne mondjam álmos
e g é s z s z e l a z o n o s í t j á k ; nem helyeselhetem.
kezelése s ezen hiányokat egyik vagy másik nevezettel,
Más protestáns országokban hogy vannak, mit teszállásponttal fedezni akarás, hogy a közbeszéd szerint;
nek ? az az ő dolguk, én csak magunkról beszélek.
„tessék-lássék."
A magyar protestáns ember, a hit dolgaira nézve,
Valóban, ítéletre méltónak tartottam mindkét irány
soha sem volt elfogult vagy betűimádó, s bár mennyire
embereit, midőn láttam, hogy a hol csak hozzá férhettisztelje a hitvallásokat, mint az ősök azon időbeli bibnek, egymást ütéssel, szúrással bántalmazzák, s a dolliai felfogásának kinyomatát, nem a betűt nézi, hanem a
gok érdemleges bírálata helyett a személyekkel vesződlelket, Istent a mindenhatót, Krisztust a megváltót, szentnek. Azt juttatja ez eszünkbe, midőn gyilkos kiabálja a
lelket mint megszentelőt. I g y v a n e z a b i b l i á b a n
gyilkost! Hagyjuk a személyeket s tiszteljük ne csak
és m i m e g n y u g s z u n k b e n n e , h i s s z ü k és
szóval hanem a valóságban a keresztyénség alaptanait,
i m á d j u k a s z e n t h á r o m s á g egy örök Istent.
s higyjük a Jézus Krisztust, a ki n e m c s a k m e g f e Ezen hitünk épen nem zárja ki a szabad gondols z í t t e t e t t d e f e l is t á m a d t , a k i b e n v a l ó
kozást, s azon jogot, hogy mi a bibliának egyes kifejehit n é l k ü l az ő s z e l l e m é n e k e m l e g e t é s e
zését vagy történelmi példázolatát, elbeszélését, a menymerő
képmutatás.
nyiben azok Isten mindenhatóságaval s Krisztus váltság
A magyar protestántismusnak nem lehet célja, a
művével, szóval a biblia a l a p j á v a l nincsenek elvákeresztyén vallás positivumainak megdöntése, hanem soklaszthatatlan összeköttetésben, vagy egyszerűen mellőzkal inkább az evangyéliomi alapon a keresztyén világzük, vagy pedig az ész által felfoghatólag legalább megnézetnek, helyesebben a vallásbeli meggyőződés és szaközelítőleg magyarázzuk. Nem látunk és nem keresünk
badságnak győzelem vívása.
ott titkot és csudát, a hol abból erkölcsi tanulságot nem
Tekintsünk szét magunk körül, magyar protestánvonhatunk. Bálám szamara, balta úszás, disznókba űzött
sok ! mi feladat vár reánk ? Én azt hiszem az alapon
ördögök ott lehetnek felőlünk a bibliában, a mi hitünk
tovább építés, a mit bírunk s századok keserves küz-

azért az evangyeliomon, mint közös alapon állókat, tedelmeiben megtartottunk annak az eddiginél lelkesebb
kintsük egyaránt testvéreinkkül. Ezeket hirdettük és hirgondozása, hogy régi hitelünket ismét visszanyerjük, s a
nálunk hátrább állóknak egyszerű józan keresztyénsédetni fogjuk, ebben vele kezet fogunk, de polemikus
günkben jó példát mutatva, őket a keresztyén hit és
érvei, jobban mondva ügyes elsiklásai s az eszmék összemeggyőződés nagyobb szabadságának s jóltevőségének
keverése ellenében kérjük újra múltkori válaszunk figyeez által megnyerhessük.
lembe vételére.
FARKAS JÓZSEF.
A protestantismusnak, ha hivatását beakarja tölteni,
szüksége van a még sok részben elfogult keresztyén testvérek, a más egyházhoz tartozók rokonszenvére, melyet
nem az alapok elhányásával kell és lehet megszerezni.
Nem az alapot feszegetni, s egymást kárhoztatni,
ISKOLAÜGY.
hanem tenni valódi hittel lelkesült buzgalommal, használni
minél többet, használni magunknak a szeretethez megtért
Az ez idö szerini legnagyobb szellemi szédelgés !
lelkünknek, hogy másoknak, a Jézus Krisztusnak és szellemének szolgálhassunk. Ne utánozzunk mi más protestáns
Motto: »Szolgáljon a latin nyelv ezután is a
nemzeteket a látatlanok s ember által fel nem foghatók
férfiúi tömött szólás és Írásmód példátagadásában, hanem utánozzuk és működjünk az evanjául, s legyen mindenekfölött halhatatlan
remekei által buzditója nemzetünknek
gyéliomi igazságok s a lélek meggyőződése és szabadsága
római honszeretetre, római nagylelkűmissióinak teljesítésében.
ségre, római nagyságra !"
A protestantismusnak minden országban, minden égGr. Széchényi
István
tájon, különböző s mégis ugyanegy feladata volt. Szol(Folytatás.)
gálni és terjeszteni Krisztus evangyéliomát az életben,
viseletben, a példaadásban, a hitben és az önfeláldozásSzó a mi szó, de annyi igaz, hogy ha 8 éven át,
ennyi tömérdek idő és munka árán, oly eredményt birunk
ban. Nekünk magyarországi protestánsoknak is meg van
mutatni, hogy még a legjobbak sem tudják gondolataikat
munkaterünk, önfenntartásunkban, és azon kivül a mult
egy-két rövid sententiában nem „stylo Ciceroniano" de
sokszor nagy áron nyert dicsőségéből erőt meríthetünk,
még csak hibátlanul sem visszaadni a nélkül, hogy jobbról
s a jövő győzelemért a Jézus Krisztusban vetett hit,
balról ne pofozzák a szegény grammatikát; akkor urak,
emberbaráti szeretet s lelki szabadság hatalmával liarcoljoggal mondhatják : hogy ez a legnagyobb legbotrányocolhatunk. Még nem értük el a célt sőt mostanság hátra,
estünk. Édes Istenem, elérjük-e? Testvéreim! elhagyva j sabb szellemi szédelgés, a mi ez idő szerént a tudomány
terén történhetik ! Alaki tökély, eszmei fönség : ez terra
a melyek hátunk mögött vannak, működjünk együttes
ineognita, a melyről sejtelmök sincs !
erővel, győzzük meg egymást, hogy a gonosztól meg ne
No ez már legalább őszinte beszéd, fogják nevetve
győzettessünk.
mondani a realisták, s mind azon practikusok, a kik a
Ha magunkat nem tépjük szaggatjuk is, bizony
dolgoknak mind azt a részét szeretik és választják, meelég a küzdelem, mely reánk vár, a seb mely gyógyító
lyeknek jól megmarkolható fogó végök van. De csak
balzsam után kiáltozik. Az isteni mindenhatóság egyes
lassan a testtel ! „Wer zu letzt lacht, lacht am besten."
csodálatos tényeinek feszegetése kétségbe vonása, Krisztus istenségének s a szentháromság egy örök Istennel
Olyan nagyon rá vagytok a portékátokkal ? ! ugyan
való olyanforma elbánásnak, mint a szabolcsi prot. egylet
lássuk csak azt a medvét! Mi már bemutattuk a magungyűléséről kérdezősködőnek mondta, hogy „letettük már
két : olyan hitvány biz az, mint a hét sovány esztendő i
s bár mennyire szégyeneljük is a dolgot, nem tehetünk
az öreg Istent meg a Krisztust, csak a szentlélek állja
róla, nem is mentünk hűhóval a vadászatra.
még, azzal is elbánunk." Kérlek atyámfiai az elbánásnak hagyjunk békét. Mondjuk inkább : Uram csudálateDe hát hogy is volna jobb, hogyan lehetne valamicske hús ezen a mi szegény mackónkon, mikor folyvást
sok a te dolgaid, e l é g n e k ü n k a t e k e g y e l m e d
haj tó vadászatot tart reá az élet ? S a mennyi néppel és
m e l y v a g y o n a mi U r u n k J é z u s K r i s z t u s
cselédséggel
csak rendelkeznek a család, a társadalom,
állal.
az idő és korszellem, valamennyit haj tónak rendel! Sőt
Felsőbánya, 1877. junius 3.
ha széjjel nézünk köztök, afféle felületes reálistikus irányú
CZELDER MÁRTON.
pseudo collegákra is bukkanunk, a kik felkötvén a vezér
Hogy t. Cz. urat megnyugtassuk, rajta voltunk, hogy I kolompot, ugyancsak amimálják a hajtókat, uszítják az
ebeket, hogy nyomában maradjanak a szegény félig alélt,
jóakaratú cikke közöltessék, sőt cikkének utolsó pár ponthogy ne mondjuk már-már egészen holt macskának! Hiját mi is aláírjuk, hirdetjük is az abban foglalt eszméket
szen nyílt titok, hogy némely obscurus collega, úgy dolrégebb idők óta. Hirdetjük : hogy ne marcangoljuk, ne
gozik e részben philologus collegájának kezére, hogy a
rágalmazzuk egymást, van elég tenni való, van elég gafiúk előtt folyvást azt prédikálja : „minek az a latin és
bona az aratásra ; engedjük, hogy kiki az ő Urának maga
görög nyelv?" aztán satyrice sőt kacagva utal és mutaálljon vagy maga essék, és ha eltérők is nézeteink, de

mint e mesebeli parasztnál a menedéket kereső farkasban a „corpus delictire^ a mi fényes eredményünkre.
De lássuk már most sorban a ti medvéiteket. Itt
látunk legelsőnek egy szép példányt, ez a realistáké !
Nagynak elég nagy és csontos az igaz, de még sem címeres, pecsenyéje nem lesz országra szóló, s ujjaitokat nem
nagyon fogjátok utána megnyaldosni, mert hús nem sok
van rajta, zsirja meg a patikásoknak sem lesz elég ;
pedig a hajtók nem csak hogy kimélték, hanem a legjobb
falatokat dobáltak neki, ennyi dédelgetésre akár kövérebb is lehetne. Félő, hogy a tulajdonképi étetők miatt
akár ugy is járhatna mint a pesi állatkert oroszlán s tigrisei és egyéb éhes állat példányai. Hogy a ti eredményetek a miénkkel összehasonlítva sokkal nagyobb, őszintén beismerjük, de hogy ennél a reátok nézve kedvező
tényezőké az oroszlánrész, azt meg nektek kell megengednetek s hogy ezeket tekintetbe véve, aránylag nem
is oly feltűnő a különbség, az mindjárt ki fog derülni.
Mert avagy első sorban az élet, a realistikus irányú világ, idő, társadalom, korszellem, a hatalmas s e tekintetben bizonyos fokig félrevezetett közvélemény, a család,
mind megannyi hatalmas tényezők, nem dolgoznak-é valamennyien és pedig hatalmasan kezeitekre ? Holott ugyanezek nekünk esküdt ellenségeink mindannyian, a kikkel
szakadatlanul harcban állván, a létért vívnunk kell folyvást az élet-halál harcát. S mig ez ránk nézve véghetetlen hátrány, mely absorbeálja erőinket, s illusoriussá
teszi működésünket, addig reátok nézve ugyanaz beláthatatlan előny, mely emeli önérzeteteket, feszíti erőiteket, s megkönnyíti működésteket. S mindezek dacára,
sincs arány és összhang az előnyök és az eredmény
között.
Avagy nincs e rá példa elég, hogy valamint a mi
szakunkban declinálni, ugy a tietekben a legegyszerűbb
egyenleteket, sőt megesik, hogy a sokszorozó táblát se
tudják a maturánsok; a fennsőbb mathesis és physikához pedig nem is konyítanak. Atalábau a kik alattatok
tanulnak és tudnak valamit, ugyanazok nálunk is csak
eligazodnak azokban a holt nyelvekben. A természet,
történelem, az élő nyelvek és ezek irodalma tanárainak
pedig még könnyebb állásuk és helyzetük van, mert az
elsőnek a szemlélet is segélyére lévén, a második és harmadik iránt pedig az ifjúság melegen érdeklődvén, fényes
eredményt tanúsítani nem nagy feladat, a miénknél mindenesetre összehasonlíthatatlanul könnyebb, s igy nem,
csoda, ha medvéjök is testesebb.
A mi már a philosophiát illeti, ti csak szép csöndesen hallgassatok, medvétek csak olyan gornyadt mint
a miénk, s igy egy jottával se különb a ti eredményetek, s hogy rendszeretek és irányotok mellett ebben sincs
köszönet az ifjúság lelki üdvére nézve, azt m a j d egy
külön philosophikus cikkünkben kimutatjuk.
Ekként van tehát elég sepreni valója mindenkinek
saj'Bt budoirja előtt, oka pedig egynek sincs dicsekvés re
mert ez először nem volna jogosult, másodszor meg
„propria laus sordet."

A helyett tehát, hogy még tovább is feleseljünk,
megmondván egymásnak ugy is a mi szivünkön feküdt
egész objectivitással, „sine ira et studio," tökéletesen nyugodt lélekkel térhetünk értekezésünk harmadik részére,
föltárván azon okokat és akadályokat, melyek miatt az
adott, vagy jobban mondva a meglevő körülmények között jó lélekkel alig lehet többet kivánni a gymnasiumoktól. Az iskolának, hogy sikert mutathasson föl, támogattatnia kell a társadalomtól, a családtól. Nem elég, hogy
a csemete elültettessék ; öntözni, nyesegetni, idoraitni is
kell azt, hogy gyümölcsöző fává fejlődhessék És napjaink iránya, mely csak a haszon-, az anyagért eped,
mely cselekvésének jutalmát látni és élvezni akarja, alkalmas óvó, tápláló, ápoló környezetet nyújthat-e a gymnasium által a gyermeki szivbe ültetett humanistikus
csemetének ? Nem hallja-e a tauuló akár hányszor, sőt
minduntalan uton és útfélen, boldogtól és boldogtalantól,
mí vélttől és egy ügy ütői, de sőt otthon is szülőitől : ,,Mi
hasznod belőle?" Mintha bizony pusztán kenyérrel élne
az ember ! Mindenesetre sajátságos körülménynek kell
tekintenünk a fönnebbi észjárást. A lövész a célnál valamivel magasabbra irányozza fegyverét, jól tudván, hogy
a nyil, vagy golyó nehézségénél a vis inertiae törvényénél fogva ugy is alább száll.
A nevelében is csak az lehet észszerű eljárás, mely
nem csak a röghöz, hanem a csillagokhoz irányítja a
tanulót; hiszen tudjuk ugy is, mennyi sulylyal von a földhöz mindnyájunkat közös gyarlóságuuk 1 Vagy a tagadhatatlanul jelentkező erkölcsi sülyedés, az élvezetek eredményezte szellempuhultság ellenében nem éreznők szükségét az „et facere et pati fortiora" embereinek, mint
azt a jeles római történész Livius nem es, felemelő önérzettel mondatja nemzetéről Mucius Scaevolával ? Öntudatos hazafias elmék aggodalommal beszélnek a mai fiataloknak a közügyek iránti hidegüléséről s Horatiusnak „multa
túlit fecitque puer, sudavit et alsit"-féle nemes és kitartó
törekvést jelző de fájdalom mindinkább ritkuló ós hanyatló
irányáról másrészről, azon szomorú példákról, melyek
hazai ifjúságiinknál, sajnos! oly vészteljes szaporodásnak
indultak.
Az a jelenség, hogy nemzeti közéletünknek apostolai, hazai közügyünk és tanügyünk épületének a classicus talajból nőtt ezen gránit oszlopai részint kidűltek,
részint kidülésükhöz közel vannak, a nélkül, hogy reménynyel biztathatnék magunkat, miszerint kellő pótlásukról a fiatalabb nemzedék műveltsége, erkölcsi j ellemszilárdsága által eléggé gondoskodva van, szintén gondolkodóba ejthetne bennünket! „Sivatag jelen, alaktalan
jövő" mondaná Kölcsey. „Pedig neked virulnod kell, ó
hon 5 vagy szégyen rögzik minden fiadon?!" mondjuk
mi Vörösmartyval.
Pedig
még mindig
a stereotyp
az a görög,
dolgok ugy

ha a jelek nem csalnak, a föleszmélés ideje
nem érkezett meg. Még mindig halljuk azt
ellenvetést ifjaink részéről s ajkairól: „minek
minek az a latin nyelv ? hisz a szükséges
is le vannak már magyarra fordítva !£í vagy

„megszerezhetni ennek vagy amannak ismeretét ujabb
nyelven is, a nélkül, hogy a görög vagy latin nyelvért
annyi fáradságot kelljen áldoznunk."
íme az irány, tanuló iíjuságunk iránya s a classica
philologia tekintetébeni meggyőződése : „rivuslos consectari, fontes rerum non noseere!" Minek fáradjunk az
üditő forráshoz, mikor ugy is meríthetünk magunknak a
zavaros patakból ? Minek fáradjunk mi a gyümölcs leszakitásában, hisz ugy is hozzá jutunk, ha másod kézből is !
Mit határoz az, ha egy kissé állott, ha elvesztette is
eredeti üdeségét, hamvát, zománcát és zamatját ?! Csekélység! Minek is fárasztanók magunkat a latin nyelv
megtanulásában ! Elég okul persze nem szolgálhat a latin
nyelvnek megtanulására az, hogy ugy szólván, irodalmunk
minden ágának e nyelv képezi alapját. Minek is ? Nem
irigylendő állapot é ez, melyet pedig már megértünk egy
párszor nemzetünk nagyobb dicsőségére, hogy egyikmásik törvényhozónk épen azzal ellenkező érteményét
süté ki az idézett latin törvénycikknek, mint a mit tartalmaz ? !
Minek nyitnánk utat a classicus világ műveltségének propyleumaiba, ha megvagyunk is győződve annak
ész- és szivképző tulajdonairól? Minek követnők mi a jó
tanácsot, ha egy, különben annyira magasztalt Hégel adja
is azt, midőn mondja : „a legnemesebb tápanyagot a legszebb alakban, arany almákat ezüst borítékban tartalmaznak a görögök és rómaiak művei, hasonlithatatlanúl
többet, mint minden idők, minden nemzetek művei. Csak
érziiletök nagyságára, az erkölcsi kétértelműségtől ment
plastikai erényeikre és honszeretetökre, jellemeik s tetteik
nagyszerűségére, viszontagságaik sokféleségére, szokásaikra
s politikai szervezetökre kell a figyelmet fölhivnom, hogy
igazoljam miszerint semmi más miveltségben nincs annyi
jeles, csodálatra méltó, eredeti, sokoldalú, tanulságos elem
egyesülve mint ebben. Ugy hiszem nem sokat állítok, ha
mondom, hogy a ki a régiek műveit nem ismeri, az él a
nélkül, hogy a szépséget ismerné. De e szépség és gazdagság a nyelvhez van kötve, csak a nyelven keresztül
férhetünk hozzá."
Minek hallgatnánk mi jobbjaink óvó figyelmeztetéseire, ha javunkat, ha nemzeti ügyünk előbbvitelét cé-

mim

«UTW

KÖNYVISMERTETÉS.
A népiskolai
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lozzák is azok ! Csak nem régiben hallotta e tárgyban
egy öntudatosan mivelt férfiú óvó figyelmeztetését. Azon
kérdésben : melyik nyelvet hasznosabb kiküszöbölni a
középiskolákból, a görögöt-é vagy a latint? A bekövetkezhető eshetőségnél, hogy a görög fog kikiiszöböltetni,
a nyilatkozó ily szavakra fakadt : „oly kevés az érzék
és belátás, hogy a nemzeti miveltség barátai méltán néznek aggodalommal e kérdés eldöntésének s kulturánk
jövőjének elébe."
Hiába indokoljuk, hogy s a nemzeti fejlődésnek irodalmi, politikai, társadalmi, sőt gazdasági téren is oly
hathatós szere a latin-görög studium, hogy érzékeny kár
nélkül senki sem hanyagolta még el! „Sed quid tristes
queremino proficiunt?" Az életet ugy kell venni a mint
van, s a meglévő viszonyokkal nolle velle számolni, sőt
meg is alkudni, a prudentia parancsolja. S hogy viselkedik az élet a classica philologia iránt ? valóban alig igazolható módon, nagyon mostohán ! és a viszonyok ? még
mostohábban!
A feszült és viszás helyzet méltó reálizálása és
hivebb tolmácsolására keresve sem találnánk méltóbb gépet az orosz-török véres paródiánál. Itt a könyörtelen
életet, az erőszakoskodó vad muszka képviseli, a ki minden jog, emberiesség és igazság ellenére, ráfogván mint
a mesebeli álnok és kegyetlen farkas az ártatlan bárányra,
hogy vizét zavarta és szidalmazta, ép az általa mindenkor leggazabbul tiprott és gyilkolt humanismus nevében
megtámadja ellenfelét, az általa kikiáltott beteg embert,
a törököt, a viszonyokat pedig ama sok hűtelen vazallus
államok képviselik, melyek mint megannyi véres szájú
kuvaszok, minden oldalról mardossák szánandó, de különben vitéz és nagylelkű urokat.

érdekében.

Az »Ev. Prot. Lap® két könyvbirálati cikke alkalmából.
(Vége.)

A másik nagy bűne az elítélt könyvnek annak
anyagközlési módja, a tanmód ; a mi biráló szerint „igen

Es ha sikerül e sok hyénának szétmarcangolni nemes ellenfelöket, nyugat miveltségét s a népek szabadságát a legnagyobb veszély fenyegeti.
Ez a helyzet mi nálunk is az élet és a classica
philologia között.
JESZENSZKY PÁL,
lelkész-tanár.
(Folytatása

következik.)

mJmTm^mmm.
különös világításba helyezi, a Q-örömbei úr által magasztalt paedagógusokat;" ehez még azon gyanúval is terheli, hogy »régi jó cég alatt akarták elárúsítani az u j
p o r t é k á t / („Ev. prot. lap. 13. sz.)
E gyanúsítással szemben, a mi épen úgy akar ártani nekünk, mint a mennyire sérti, akaratlanul, a könyvecske elámithatónak bélyegezett közönségét, elég lesz
talán csak annyit említenem, hogy a sárospataki irodalmi
kör vallás-tudományi szakosztálya annyira nem űz csempészetet, hogy már 1875-ben, mindjárt megalakulása

után nyilvánosságra hozatta általam, a népiskolai vallás- i a vallástantárgy kicsinyelt lenézett gyermeke legyen az
tanitásra vonatkozó véleményét (Lásd , Egyh. s isk. lap"
iskolának; de a régi megszokott ruha ráncaiból egyet
49. sz. 1875.)
sem hajlandó elengedni. De még ez nem elég ! Sokan
Onnan könnyű lett volna meggyőződnie a gyanúra
abban a balvéleményben is szenvednek, hogy a kik a
fogékony bírálónak a felől, hogy nekünk sem ideálunk
javítás gongját magokra vállalták, azok egész kaini gyöa szenttörténeteknek kérdések- és feleletekben való tanítnyörrel fojtogatják a múltnak istenitett bálványait s hozzá
tatása s egy kis jóakarattal azt is kitalálhatta volna, hogy
még meg is híznak a gyilkos munkáért fizetett jutalomha a „ r é g i j ó c é g e t " mégis megtartottuk, azt is tisztól. — „Atyám, bocsáss meg nékik!"
tességes okokból cselekedtük. És pedig elsőben is azért,
Természetes azért, ha mi, — ismervén a tért
mert könyvjavitásról és nem uj könyv készítéséről volt
melyen állunk s a tényezőket, melyekkel számolnunk
és van szó, a mit a bírálónak, — mint azt 2-ik cikke
kell, a lassú előrehaladás elvét valljuk s elsőben a lévégén már maga is érzi, — nem lett volna szabad elfenyegesebbre, az anyag átalakítására forditunk gondot.
lejtenie. Megtartottuk, mert tudtuk, hogy sokan csupa
Hogy sokan lesznek, a kik szerint igy is igen gyorsan
megszokásból, mások pedig meggyőződésből, a könyv
haladunk, s a kik minden előre tett lépésünket maguk
régi alakjához erősen ragaszkodnak, és mert — fájdalom !
ellen intézett támadásnak bélyegezik : arra nézve régóta
— jelen viszonyaink között nem tartunk arra elég képtisztában vagyunk. Megerősített e meggyőződésünkben a
zettnek minden tanítót, hogy az általa elbeszélt történebiráló is. A m o d e r n t h e o l o g i a i f e l f o g á s —
teket, ügyesen vezetett kérdések által, ugy tudná visszaszerinte — r o s z , m e r t u j ; a k ö n y v a n y a g k ö z követelni növendékeitől, hogy az előadottakból semmi
l é s i m ó d j a r o s z , m e r t r é g i . Ha az elsőről sikelényeges el ne maradjon. Azt azonban feltesszük s a
rült — legalább egyesekre nézve — bebizonyítanom,
könyvecske javítása előtt is feltettük minden tanítóról,
hogy azt a paedagógia; az utóbbiról pedig, hogy azt
hogy a különböző tananyagok természetének megfelelő
egyéb lényeges okok mellett néptanítóink nagy részének
tanmódot megtudja választani, s a történeti dolgokat csak
hiányos képzettsége teszi — legalább egy ideig szükséazután követeli vissza kérdések segélyeivel, midőn már
gessé, célomat elértem s talán s népiskolai valláserkölcs 1
azokat elébb, az élő szó melegségével elbeszélte. Megoktatás ügyének is használtam.
tartottuk végre, mert a szenttörténetek tanításánál, első
Ama két főben járó bűn mellett egészen eltörpülhelyen a tanítót kell a könyvnek kalauzolnia és a fő donek a könyvnek a biráló által is aprólékosoknak nevelog a jól megválasztott tananyag.
zett egyéb hiányai.
Én tehát a biráló helyében azt iparkodtam volna
A mi az ezekre vonatkozó megjegyzéseket illeti,
kimutatni, van-e a javított kiadásnak, a tanmódot illető— azok között —- és ezt készséggel ismerem el, akadleg, valami előnye a régi felett, s igyekszik-e az az ironak olyanok, a melyek egy későbbi (s az elitélt könyv
dalmi kör vallástudományi szakosztálya által kitűzött célt
nagy kelendősége miatt igen hamar bekövetkezhető) jamegközelíteni ? Bizonyosan észrevehette volna hogy igen.
vítás esetén, jó sikerrel alkalmazhatók s a bírált könyv
A kérdések- és feleleteknek egymáshoz való viszonya
gondos átnézéséről tanúskodnak; de mivel túlnyomó résokkal inkább megfelel most a tanmód követeléseinek, mint
szök tévedésen alapszik, a könyv értékét teljességgel
azelőtt; sokkal összefüggőbb, láncolatosabb. Aztán egyes,
nem csökkenthetik.
a régiben egészen szét mosodó alakokból, beszélő, tanulKár, hogy bíráló az összehasonlítást nem tartotta
ságos alakok domborodtak ki az uj kiadásban s igy az
kötelességének, mert könnyen észre fogta volna venni,
egy nagy lépéssel a kitűzött cél felé is közeledett. E
hogy a kifogásolt apróságok, — egy-két kivétellel, —
hidon könnyű lesz majd az óhajtott partra, alkalmas
mind a régiből megmaradt, öröklött gyengeségek, s azon
időben átjutni.
meggyőződésre is eljutott volna bizonyosan, hogy nem
Igen, a l k a l m a s i d ő b e n ! Mert ne feledjük
ehet a nagyon szemetes házat egyszerű seprésre tisztává
ám el, az e téren való mozgolódás közben, hogy igen
tenni.
sok tényezővel kell leszámolnunk, mielőtt partra juthaA helyett azonban, hogy az ugy is lényegtelen
tunk. Oly tér ez, a hol mindenki helyet követel magárészletes megjegyzéseket cáfolgatnám, inkább sietek kifenak s otthon érzi magát.
jezni megütközésemet a miatt, hogy a bírálónak szemébe
Egyik a kegyeletesség, másik a féltékenykedés,
szökik ugyan Nóé, Ábrahám, Jákób, Mózes és Józsuéra
harmadik a reá öregedett megszokás, negyedik és szávonatkozólag egy-egy igazi vagy többnyire csak képzadik a minden ujitás iránt táplált ellenszenv érzelmeizelt kifejezési hiba; de — és ez a feltűnő (!) — nem
vel áll ide s gáncsoskodik egyesek munka-eredményében,
rója fel a könyv bűnéül (pedig álláspontjához hiven ez
a helyett, hogy az általa is szentnek tartott cél érdeké- lett volna kötelessége,) hogy p. o. a szivárványról, a
ben megpróbálná az iga terhét, melynek hordozását mábábeli zavarról, Lótnak sóbálványnyá lett feleségéről; a
soktól megköveteli. Mindenki tudja, hogy gyökeres javía pálcából lett kígyóról, az egyptomi tiz csapásról; a
tás menthet meg csupán, s mégis, miként a Noé gyerszáraz lábbal történt tengeren járásról, a kürt zengéssel
mekei — senki sem hajlandó lemondani házi isteneiről,
történt város foglalásról és több effélékről nincsen abban
leikévé vált kedvenceiről. — Senki sem szeretné, hogy
semmi említés, holott az ő véleménye szerint „ a z t a
46

m i a b i b l i á b a n v a n é s ú g y a m i n t o t t olv a s h a t ó , t e g y ü k t a n i t v á n y a i n k elé."
Nem azt biyonyitja-e ez a jelenség, hogy h a v a 1lástani k ö n y v e i n k javitásával vagy ujrak é s z i t é s é v e l c é l t a k a r u n k érni, kikerülh e t e t l e n ü l be kell esnünk a m o d e r n theol o g i a b ű n e i b e és hogy a z e t é r e n m i n d e n old a l r ó l h a n g o z t a t o t t p a n a s z o k a t n e m lehet ugy megszüntetnünk, hogy a kecske
is j ó l l a k j é k é s a k á p o s z t a is m e g m a r a d jon?
Ha pedig a sürgetett javítást a nagy többség csak
ily feltétel alatt volna hajlandó szívesen üdvözölni, azon
esetben nem értem a célját annak az itt is ott is megalakult bizottságoknak, javaslat készítéseknek, hírlapi
vitáknak, egyházkerületi jegyzökönyveknek, s nevetségesek előttem a vállalkozó munkások, kiknek szavak változtatása marad csupán feladatuk. Ha igy, akkor ne verjünk nagy port a semmiért. Ha pedig akarjuk a célt,
akkor akarjuk az eszközöket is.*

lótás-futás; s igy lehetetlen, hogy az elemek hiányában
meglegyen a „ v i h a r . "
Ezek pedig nélkülözhetetlen kellékei minden egyházi beszédnek; mert ezek híjával a lelkész híveit tanitani képtelen; valláserkölcsi életre ébreszteni gyönge,
gyönyörködtetni alkalmatlan, végre a bűn útáról visszatéríteni nem tudja. De a mely egyházi beszéden az elmélkedés, gondolkodás zamatja érzik, az élet- emberismeret szükséges vonásai díszlenek ; a költői melegség, a
valódi érzelem szól a keblekhez, s hol a megromlott
légkört, a megavasult régi szokásokat, a társadalmi egyházi életben fel-fel tünedező viszásságokat, mint meg
annyi káros záport magukban rejtő terhes föllegeket, a
beszédnek vihara a szivekig és vesékig ható megrázó,
megindító előadás képes megtisztítani, azon egyházi beszédnek nyomtalanul, hatás nélkül elhangzani lehetetlen.
Ez irány az egyszersmind, mely a különböző felfogású,
a műveltségnek alantabb vagy magasabb fokán álló hallgatóság igényeihez leginkább idomul.
Ott van a templomban a valódi tudós. Jól esik
neki a vallás ajkairól hallgatni, mint ereszkedik le a
RADÁCSY G Y Ö R G Y .
vallás igazságainak mélységére szelleme lépcsőjén, s mint
repül fel ismét annak szárnyain dicső magaslatára. Összegyülekeznek oda az élet különböző terheitől elfáradottak,
Szerény ismertetés és ajánlat.
a napi események-és viszonyoktól hajszolt szédelgők, stb.
Lang Henrik „Válogatott vallásos
beszédei/6 mindannyian félismerik a lelkész beszédében helyzetüMagyarra fordította Mitrovics Gyula sárospataki ref. hitket, s mint tükörben meglátják egyéniségüket. Amott az
tanár s főiskolai lelkész. A szerző életrajzával. Sárospaelmélkedési elem, itt az élet- és ember-ismeret alapján
tak. Nyomtatta Steinfeld Béla, a reform, főiskola betűioldotta meg feladatát az egyházi beszéd. A szellemi élet
vel, 1877.
terén kevésbé jártas alsóbb néposztály, mely leginkább
érdeklődik még a vallás iránt, kifejezést adván ez iránt
Néhány hóval ezelőtt jelent meg fennt címzett, s ma
már a nagy közönség kezében levő műre az előfizetési
a cultusbani részvétével, szivének felmelegülését tapaszfelhívás. Annak lelkében, ki Lang Henrik szellemét s
talja az érzelmeket felindító egyházi beszédben íme ! a
annak irányát ismeri, oly érzés támadt „Válogatott egyköltészeti elem. Hát a vihar ?
házi beszédeinek magyar kiadására lett előfizetési felhíEz egy oldalról az egyházi beszédnek lényegeben
vására," mint midőn a mostoha szűk évek után, a gondrejlő azon hatalmas erő, mely puszta olvasása által is
viselés egy örömteljesebbel ajándékoz meg bennünket;
megráz, megindít; más oldalról a szónoki előadásban
amott, mert reményünk van számtalan anyagi bajainkon
mutatkozó azon külorganumja annak, mely a tartalom
segíteni; itt, mert frissítő szellemi tápszerre találunk.
minőségéhez képest épit, javit, tisztit, emel vagy sujt.
Nem azt mondom ezzel azonban, mintha éldelhetlen i Ez oly annyira szükséges kelléke az egyházi beszédnek,
volna mindazon egyházi beszéd, mi mostanság világgá
mint a különböző változatokat magában foglaló, s jól
bocsáttatott; korántsem ! Hanem itt egyéni ízlésemet, s
elkészült hangszernél a szükséges légmenyiség.
az egyházi beszédirodalora feletti nézetemet nyilvánítom.
Az elmélkedés, ember- és élet ismeret alapján, szép
„Elmélkedés, élet- emberismeret, költészet és vihar."
érzékkei alakított egyházi beszédnek is szüksége van
Ezek képezik Lang Henrik egyházi beszédeinek lényeerre, mely nem más, mint azon szónoki előadó képesgét. Valóban! nem csak az övéinek, de általában minden
ség, „vihar," mely e három elemből alakult egészet
lelkész beszédeinek ezen elemek kellene hogy lennének legismét elemeire bontva, viharként szórja szét hallgatói
főbb vonásai ! . . De fájdalom! a k i e s i e l m é l k e d é s
életmezején ; esvén némelyek szivföldébe, a gondolkodás
nagyon sokszor elmarad; az é l e t - e m b e r i s m e r e t
eszmélkedés, némelyikébe az élet önismeret, míg végre
nem mindenkinek t u l a j d o n a ; a k ö l t é s z e t e t sokaksokakéba a szép iránti fogékonyságnak sokszorosan termő
ban igen is prósaivá aljasítja le az anyagiak utáni lázas
magva.
S ez elemek jellemzik Lang Henriknek egyházi
* Ezén cikknek lapunk közelebbi számában közlött első feléből
beszédeit is, igy valóban igaz, mit ő maga mondott arról,
az 5-dik sort (688. lap alján) kérjük megtoldatni a következő szahogy az Ő egyházi beszédei nem egyebek, mint : „Egy
vakkal : „és a ker. egyliáz történetei® cimű ; a másik ;)A ker. erkölcskis
elmélkedés ; sok élet- és ember-ismeret, ezek mellé
tudomány rövid foglalatja."
S z e r k.
egy kis költészet, azután — a vihar."

S helyesen, mert csak ezen elemekből alkotott egyházi beszéd ébreszti hallgatóit keresztyéni Öntudatra, ez
alapon polgári egyháztársadalmi kötelmeinek teljesítésére utalja, bensoleg szívbékét, gyönyört eszközöl nála,
külsőleg tért enged azoknak a köztestvériség valósítására.
Nem mondom ezzel azonban azt, hogy híjával volnánk a sok szép és tündöklő egyházi beszédeknek,
korántsem ! Csak az a baj, hogy a megkövetelt alkotó
elemek egyike- vagy másikától levén telítve egyházi
beszéd irodalmunk, többnyire egy oldaluak, s igy mint
olyanok céljoknak meg nem felelnek.
A pusztán elmélkedő beszéd korán unottá, az életés emberismerettel foglalkozó nagyon mindennapivá, s
megvetette válik, mig az, mely egyedül a külső tetszés
babérjaiért költői mohó vágygyal lángol fel, muló virágként fog előbb-utóbb a hívek szeme láttára elhervadni;
nem hordván magában a benső maradandó lényeget.
Lang Henriknek jutott ama szerencse, hogy az
egyházi beszéd szerkesztésénél ugy járjon el, miszerint
egy rövid fél- vagy egy óráig tartó beszédben az elmélkedő
elem, az életre s magára az emberi természetre vonatkozó jellemvonások költői ízléssel, emelkedettséggel legyenek egymás mellé, s egymásba helyezve. Mig kellő
sikert arat hallgatóinál ez irányával, más oldalról a lelkész maga oly szellemi tápot nyer abban, mely nem fog
lelkére nézve éldelhetlen lenni mindvégig. Különösen
azon lelkészek, kik hivatalos tísztökbeni forgolódásuk
mellett, az anyagi megélhetés gondjaival küzdenek ; kik
ez okbél távol tartatnak a szellemi-élet terén oly sűrűn
felszínre emelkedett mozgalmak azonnali megfigyelésétől,
általában a vallásos élet mezején mostanság látható nagy
előhaladástól: „a Lang Henrik egyházi beszédeinek birtokában egy nélkülözhetetlen, lelkészi szellemi erejét
felvontságban tartó, korunk vallásos tekintetbeni felvilágosultságát híven visszatükröző, egyoldalú gondolkozás
módra valódi meggyőző érvekkel ható, a lankadni
kezdő buzgalmat aluszékonyságából felrázó, gazdag változatú tartalmú forrással fog rendelkezni," melyhez miként ennek magyar fordítója és kiadója mondj cü . w ft
mindennapi élet küzdelmei közül bátran térhet üdülésért,
szárnyalásért, s lelki éhsége csillapítása céljából, a lelkészek annyira szükséges mindennapi kenyérért."
Egyenként ismertetni Lang Henrik magyarra fordított, válogatott beszédeit nem célom. Mindegyik egyegy oáz azok lelki életmezején, kik a mindennapi élet
sivár pusztáján frissítő eledel után sovárognak s üdítő
forráshoz vágyakoznak. A józan szabad vizsgálódó ész
bátor felléptű szüleményei azok. De korántsem a valláserkölcsiség botrány kövei, melyekben megütköznének
lábaink. A mi legjellemzőbb oldaluk : „mély és erős keresztyéni szellem lengi át őket." Nem innen-onnan összekapkodott fércmű, hanem egy erős szellemnek korához, annak
művelődéséhez, s valláserkölcsi álláspontjához idomult, a
tévelygő emberiséget igaz útra terelő munkásságai, önzetlen küzdelmei. Önmaga ellen követ el vétséget azon i

protestáns pap, ki ezen eredeti alakkal megismerkedni
nem akar. Az kerüli a fényt, világosságot, a sötétségben
botorkázik.
Tömörüljünk lelkésztársaim e nagy szellem zászlója
alá. Higyjétek meg a közművelődés szele elseper, a közvélemény pedig eltemet bennünket, ha jelszavunk ez nem
lesz: „Előre!"
Előre pedig csak ugy mehetünk, ha korunk kiemelkedő alakjainak kitűnő szellemmüveit időnként összegyűjtjük, azokat hivatásunk feladatunkhoz képest értékesítjük. Ha nem meríthetünk mindnyájan az eredeti forrásból, siessünk örömmel leróni tiszteletünket ama férfiú
munkássága iránt is, ki a magyar prot. papságnak Lang
Henrik egyhézi beszédeit közkincsévé tette.
Kék, 1877. május 24.
NAGYVÁTHY F E R E N C ,
ev. ref. lelkész.

B E L F Ö L D .

A dunamelléki reform, egyházkerület közgyűlése.
(Folytatás.)

Az iskolai jelentésekből kiemelendők a következendők : középtanodáink mindegyikében az egyházker. által
kiadott tanterv végrehajtatott. A növendékek száma az
1875/6-ik tanév 2-ik felében volt, a budapesti V I I I . osztályú gymnasinmban 11 rendes és 3 melléktanár vezetése mellett 333, Az előbbi évhez képest szaporodás 61,
a halasi 8 oszt. gymnásiumban 11 rendes és 2 melléktanár vezetése alatt 112, fogyatkozás 15 ; a kecskeméti
8. oszt. gymnásiumban 11 rendes és 6 melléktanár vezetése alatt 203, fogyatkozás 12; a n.-kőrösi 8. oszt. gymnasiumban 10 rendes és 5 melléktanár vezetése alatt 241,
szaporodás 13 ; a kun-szt.-miklósi 6 oszt. gymnásiumban
4 rendes és 4 melléktanár vezetése alatt 74, fogyás 2 ;
a gyönki 4 oszt. gymnásiumban 4 rendestanár működése
mellett 77, fogyás 13. A kecskeméti jogakadémiában 7
rendes, 1 segéd és 4 magántanár működése mellett 131
tanuló, fogyás 50. A francianyelv kötelező tantárgy volt
Budapesten, Kecskeméten, Halason, mig Kőrösön és Gryöukön csak az önkényt vállalkozóknak. A gyorsírás kötelezőleg tan ttatott: Kecskeméten, Halason, Kun-Szent-Miklóson ; a szépírás mindegyik középtanodában, valamint a
rajz és tornászat is legtöbb helyütt. Kecskeméten a felső
négy osztály a torna mellett hadgyakorlatokat is tanult.
Az egyházkerület jogakadémiájában és elősorolt középtanodáiban az 1875/6-ik iskolai évben volt 58 rendes, 2
kisegítő, 3 segéd, 15 mellék és 4 magántanár s 1171
tanuló. Érettségi vizsgára jelentkezett 129, érettnek nyilváníttatott 102.
Ugyanez a bizottság, mely a fenntebbi adatokat
számba vette, tanácskozása tárgyává tette az uj ministeri
rendtartást és az egyes tanárkaroknak erre vonatkozólag
46*

felterjesztett javaslatait is, és több napi tanácskozás után
egy jeles s viszonyainkhoz alkalmazott rendtartást dolgozott ki, mely kinyomatni rendeltetett, de az e tekintetben való végérvényes határozat hozatala a jövő gyűlésre halasztatott.
A n.-k ő r ö s i t a n i t ó k é p e z d é b e n 1875/6-ban
4 rendes és 4 segédtanár vezetése alatt 76 növendék
volt; tanitó képesitő vizsgálatra jelentkeztek 44-en, kik
közül visszalépett 10, képesítettek 32-en. Tanitói állomásokra kibocsáttatott 14 tanitójelölt, 15 Ill-ad és Il-od éves.
Elfogadtatott azon javaslat, hogy a növendékek ezentúl
az erkölcsi magaviseletből és szorgalomból is az eddiginél
részletesebb osztályzatot kapjanak, s pedig amabból:
példás, dicséretes, jó, törvényszerű, nem törvényszerű;
emebből: ernyedetlen, kitartó, kellő hanyatló, semmi.
A b u d a p e s t i t h e o l o g i a i tanintézetről adott
jelentés szerint 1875/6-ban volt 3 rendes, 7 segéd és
melléktanár működése mellett 46 tanuló, ezek között 8
volt olyan, kiknek az egyes tantárgyakból nyert osztályzati jegyük közt annyi vagy több volt a „kielégitő,"
mint a „jó, jeles, és kitűnő," és ezen nyolc hallgató közt
ismét három volt olyan, kiknek egy vagy két tantárgyból „gyenge" osztályzatuk volt. Az erkölcsi magaviselet
annyira kielégítő volt, hogy a tanáriszéknek nem kellett
egész éven át ha csak kissé szigorúbb büntetést is alkalmazni. Az apró netán előfordult rendetlenségek felett az
ifjúság kebeléből alakult u. n. juri látott törvényt, s általában ezen ifjúsági törvényszék az ifjúság becsületes
solid magaviseletének érdekéből a mult évben is felet
tébb hasznos intézménynek bizonyult be. Az egész ifjúság díj nélkül nyert szállást, fűtést, ezenkívül az egészen
szegény sorsú tanulók a Borsos Szabó Mihály-féle alapítványból havonkint 8, illetőleg 5 s 3 frtnyi segélyben
részesittettek. Ugyanily mértékben gyámolittattak az
1876/7-ik évi növendékek is, kiknek száma a jelen év
elején 59-re emelkedett, de a kik közül az év folytán 7-en
az intézetet elhagyták.
A t a n á r i g y á m e g y l e t jelentése szerint ennek
vagyona jelenleg 24,584 frt 76 kr. A mult év szeptember elejétől f. é. május 26-ig növekedett a tőke kevés
hiján 1000 frttal. Adakoztak e célra közelebb a pesti
első takarékpénztár 100 frt, Dr. Ballagi Mór 10 frt 50
kr., Dr. Hamary Dániel honvéd dandár-orvos 25 frtot.
Az egylet jelenleg 7 tanárözvegyet évenként 300-300
frttal, két segélyre szorult szülét és egy árvát 150-150
frttal segélyez, s igy a kiadott segélyösszeg 1876. szeptembertől 1877. májusig tesz 1875 frtot. A gyámegylet
f. évi julius 1-én egy rendkívüli közgyűlést fog Bpesten
tartani.
(Vége következik)
FARKAS

JÓZSEF.

A dunántúli reform, egyházkerület gyűlése.
Révkomárom, 1877. máj. 28. jun. 1.
Főgondnok Tisza Kálmán ő excellentiája országos
dolgai miatt nem volt jelen.
Ft. superintendens úr, megnyitó beszédében, oly
szép szavakkal, oly tömören, oly nagy horderejű jelenségeket sorolt föl, hogy szinte önkénytelenül támadt lelkünkben a gondolat : Ecce ! mily nagy szükségünk volna
rá, hogy az ily jelenségekkel egyszer már ne csak egyegy kerület, de maga az e g é s z magyarhoni ref. t á b o r
állana, állhatna szemben. Mily erőt adna ez ! mily erőtlenek vagyunk e nélkül!
1. A vallási egyenjogúság nem respectáltatik a róm.
kath. oldalról, sőt gyakran, és nem kicsinyes ügyekben,
az államhatóságok, a ministerium részéről sem. A mi nem
is lehet másként mind addig, mig a törvényhozó testületben, a főrendi házban, ott ül a clerus.
2. A községi iskolák igen sokszor = róm. kath.
felekezeti iskolák. Nomen habent, sed omen non.
3.. Sok helyeken a községi és városi pénztárból (a
közadóból, melyben ref. forintok is vannak) a róm. kath.
iskolák, vagy annak tanitói segélyeztetnek, vagy épen
fize tetnek, fentartatnak, a ref. iskola és tanitók pedig
u g y a n a z o n község, vagy város kebelében, mellőztetnek. És ha ez érdemben református részről lépés tétetik az
illetékes helyeken, az a felelet hogy ez p a t r o n u s í
joga a községnek vagy városnak. Világos a sofizma.
Református forintokat róm. kath. iskolának s e m m i f i r m a
alatt adni nem lehet. Vagy m i n d e n felekezet — adókulcsa arányában — vagy e g y i k se részeltessék k ö zpéztárból,
Es ami fő, a patronatusi jogról ez a részre- (róm*
kath. részre-) hajló felfogás uralkodik még a közokt. min.
osztályokban is !
(Szép kivétel épen Révkomárom városa, hol a városi
közpénztárból adóforint arányában részesül
minden
felekezet.*)
4. Dispensationalis ügyekben, róm. kath. részről,
nem polgári uton eszközöltetvén a fölmentés, a kérvények
bélyegtelenek lehetnek. Mi részünkről, polgári uton eszközöltetvén a felmentés, nem lehetnek bélyegtelenek.
5. A róm. kath. felekezet még mindig államegyház.
Javadalmaztatásaival szemben, p a r á n y i államsegélyben
részesül csak felekezetünk. Sőt most még ez a csekélység
is Jejebb szállitatott. És kilátás van rá, készen lehetünk
rá, — illetékes körök hangulatából következtetve •— hogy
egészben vissza fog vonatni.
6. Szép szavakkal emlékezett meg ft. sup. úr az
egyh. ker. két tisztviselőjének — Kacsóh Lajos e. fő és
Fekete János vil. al-jegyzőnek elhunytáról. Ubi facta
loquuntur stb.
* 17 ezer forintot fordit a városi közpénztár évenként a közös
iskola fentartására, melybe mindenik felekezet küldi gyermekeit.

7. Majd örvendetes jelenségekről emlékezett a megnyitó beszéd. „Hogy eljött az idők telljessége: bétölt
minden szentek reménysége." Egy iker-testvér pár született. Az egyik váratlanul, hirtelen — mintegy az égből
cseppenve, mint üditő harmat a már-már eltikkadt növényzetre. A másik, már régóta vajúdva, nem egy doktort,
bábát szerencsés világra jöhetése felöl már-már kétségbe
ejtve ; de most már útnak válva, útat találva. A B a 1d á c s y e s e m é n y * * , mely anyagi téren, cs a Z s i n a t ,
mely az alkotmányozás terén Ígérkeznek mint iker testvérek
egy ugyanazon szolgálatot tenni: összehozni, együtt tartani az
Összes magyarhoni prot. felekezeteket. A r a n y szavakkal
énekeljünk-é ?
„Isten hozott kedves fiúk ! Megjöttetek! ?
De már, de már gazdag vagyok, gazdag leszek. *

vagy angyal nyelven constatáljuk : „ma született néktek
a megtartó."
Igen ! mihelyt összejövünk : azonnal gazdagok —
mert erősek — leszünk. És mihelyest együtt tartunk :
enyészettől, elveszéstől nem félhetünk, megtartatunk.
8. Horvát Mihály kerületi tanügyi bizottsági
elnök könnyezve emlékezett meg a ker. tanügy bizottmány halottjairól: Kovács József n.-korpádi lelkészről és
Fekete Jánosról. 9. Majd felhívja tárgyalás alá következő jelentésében — kerületi közgyűlésünk figyelmét a
közökt. minister úr által, az országos iskolai törvények
végrehajtása stb. tárgyában, kiadott „Utasítás" két pontjára. Az egyik arra akarna jogot adni a m. kir. tanfelügyelőknek, hogy felekezetünk minden oly vagyonára,
— melyeket iskoláink fenntartására fundáltunk —- a kezelésre, hovafordíttatására felügyeljen(! ?). A másik pont
pedig arra akar jogot adni ugyancsak a m. kir. tanfelügyelőknek, hogy consistoriumaink ítéleteit — a mennyiben azok tanítókra vonatkoznak — superrevidiálliassák,
vájjon nem igazságtalanok-é (? !).
Bőthy Zs. .megjegyzi, hogy a miniszter úr ezen
túlkapása a fejedelmi tetszvényjog azon téves felfogásából
eredhetett, miszerint alkotmányos országban a minister
által gyakoroltatik — egyebek között — a tetszvény
jog is. .,De ily inérvbeni beavatkozásra — úgy mond —
még a fejedelem tetszvénvjoga sem terjedhet" nem hogy
az még a tanfelügyelő urakra is átruházható volna.
Superintendens úr pedig megjegyzi, hogy hova vinne
ez. Ha a mostani nem is, de egy — esetleg — ultraraontán kormány, ultramontán országgyűlési többség mire
használná fel ez „Utasítást". Minden órán rá tehetné kezét
iskolai vagyonúnkra.
Mint vallási sérelem, autonomiánk ellen intézett merénylet fog felterjesztetni.
Ugy szintén az államsegély leszállítása tárgyában
— bái- jegyzőkönyvön kivül — az elnökség által a minisztérium meg fog kerestetni.
** Baldácsyhoz
küldetik.

hálás

elismerésünk kifejezésére egy bizottság

10. A tiszántúlikerület átiratát — a zsinat tárgyában
— „nem ejtette el e g é s z e n " kerületünk, amennyiben
9 egyházmegyénk közül kilenc mégis csak úgy szavazott, miszerint r é g i ó h a j t á s á t u j j i t j a c s a k meg,
midőn a zsinatra szavaz.
11. A Conventre meg választattak : Böthy Zsigmond,
Pázmándy Lajos, Csépán Antal világiak; egyh. iészről :
Horváth Mihály, László József, Nagy János. Póttagokul :
Körmendy Sándor, Antal Gábor egyh. és Végheli Dezső,
Molnár Imre világiak.
Egyház megyénként bizotságok fogják az előmunkálatokat kezdeményezni, kiknek munkálatai egy központi kerületi bizottság által fognak összehasonlittatni s
belülök (és ne tán egyesektől is, mert közbeszólva, az
egyes egyházak is felhivatnak eszméiknek szabad beküldhetésére, illetve szives beküldésére), az így begyült munkálatokból készít aztán a kerületi bizottmány extractust,
melynek azonban épen nem „utasirás a követeknek" lesz
a jellege, csak is mint a közvéleményből meritett alkotott,
előmunkálat fog kezökbe adatni. A dogmai vitákat kizáratni, az unitáriusokkal, evangélikusokkal egy helyen és
időben tartatni kívánja kerületünk is a zsinatot. A debreceni (ápril 11.) jegyzőkönyv (18-ik pont) ki lesz nyomatva és egyházanként körözve.
12. A pesti kerületnek, az énekeskönyv tárgyábani
átirata, illetve kezdeményezése, általában üdvözléssel fogadtatott a megyék által. Bizottság neveztetett ki ez
érdemben is, B o c s o r vagy ennek akadályoztatása esetén
C s o n k a esperes elnöklete alatt: Molnár Ádám, Sárközy
Titusz, Somogyi Antal.
13. Elénk ** vita fejlődött ki a „lelkészválasztási
szabályok" revisioja fölött. A többség oda nyilatkozott,
hogy most ejtessék el a revideálás. De a zsinat programúijába küldötteink a konventen felvétetni indítványozzák,
egy általános, az összes ref. egyház részére kidolgozandó
lelkészválasztási törvényt.
Alkalmasint már most is bele bocsátkozott volna a
kerület a revidiálásba, ha a pesti kerületnek épen ez
érdemben tett átirata ezen szavakat nem használta volna:
„igényeljük ... elvárjuk."*
14. A dombo-gárdonyi lelkész választási ügyben
(mely ügy e lapokban oly éles vitára adott alkalmat) főt.
superintendens úrnak eljárása, mint a törvénynek épen
** Superintendens úr gyengéd, mindenek iránt jó szivű előzékenységét a szónok urak kitapasztalván, ha máskint nem lehet, „személyes kérdés® ürügye alatt annyiszor szólnak a tárgyhoz, hogy ha
a gyűlés 3-ad 4-ed napján már ott nem hagynák a gyűlést: két hét
nem lenne elég az ügyek letárgyalására.
* Csodálkozunk, hogy ezen kifejezéseken a legkevésbbé is megütköztek. Ha mi dunamelléki egyh. ker. a testvér kerület segéd- és
rendes lelkészeit minden megszorítás nélkül engedjük gyülekezeteink
által lelkészekiil megválasztatni, akkor a viszonosság elvénél fogva
k i v á n h a t j u k , hogy a testvér kerület is ennyi méltányossággal
legyen irányunkban ; vagy pedig mi is kénytelenek leszünk az utat a
testvérek eló'tt elzárni, s a testvériesség kötelékét ez által is gyengíteni. Ez nem supprematiára, hanem viszonosságra alapitott i g é n y .
S z e r k.
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megfelelő „helyeseltetett." A somogyi esperesnek eljárása is azonban — részint a somogyi viszonyokra való
tekintettel, részint az intentiók jóakaratból való származásán a kerület nem akarván kételkedni — „nem lett
hibáztatva."
15. A panpresbyterianusok edinburgi gyűlésén,
Lónyai Menyhért, Tisza Lajos, Ballagi Mór, Nagy Pé er
és Ba'og F. által kivánja kerületünk magát képviseltetni.
16. Felavatásban részesült 3 segédlelkész. Főt. sup.
úr remek, élethű képét domboritotta ki, felavató beszédében, a ref. lelkipásztornak. Meghatóan ecsetelvén e pályának fény- és árnyoldalait. A szószékből jól kidolgozott
alkalmi beszédet és imát mondott Vály Lajos esperes.
A közebéden legelsőben is sup. úr emelt poharat.
»01y válságos időt élünk, melyben egyedül csak királyunk
alkotmányos érzületétől függ hazánk, nemzetünk sorsa."
Az egész közönség (circa 130) felállva hallgatta a köszöntést. Volt még köszöntés a törökökért, Kossuth Lajosért, a hazáért, a zsinatért stb.
BEGEDI LAJOS,
ref. lelkész.

r

Es ezt a nagy és nemeslelkü jóltevőnket f. évi
május 23-án kisértük hosszú, 85 évekre nyúlt éietpálya
és 5 évi súlyos szenvedések után a nyugalom helyére.
Méltó volt már a nyugalomra, de méltó arra is, hogy
neve és emléke, mely a mi és utódaink szivében a késő
századok után is áldásban élni fog, legyen ismertté az
egész magyar protestáns egyetem előtt is. Mert hisz „ha
egy tag tisztességgel illettetik, egyetemben örülnek minden tagok.
Bőny, 1877. május 25-én.
PFEIFER LAJOS,
bőnyi ev. lelkész.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Felhívás Dr. Ballagi Mór volt taniványaihoz. Dr. Bal agi Mór egykori volt kedves tanárunk,
ki a budapesti előbb egyesült

ágost.

ós helvét hit-

vallású protestáns, később kizárólag református jelle-

Németh Ferencz alapityánya.
Ha a magyar protestáns egyházegyetem, nagy
örömmel és lelkesedéssel fogadta a Baldácsi-féle hagyomány hirét, mely által nevezetesen megkönnyebbedve
érzendi magát anyagi létezhetésének nagy küzdelmében ;
ugy nem szolgálhat kissebb örömére, midőn egy kis
testvéregyház jövőjét, mely eddig nehéz áldozatok mellett küzdött a létezhetésért, megalapítva, biztosítva látja.
Hiszen „ha egy tag szenved, minden tagok egyetemben
bánkódnak, ha egy tag tisztességgel illettetik, egyetemben örülnek minden tagok." (1. Cor. 12. v 26.)
Es ha az oly nagy lelkű férfiaknak, kik az egyház,
a vallás, és ezekkel együtt az emberiség jóltevőinek tekinthetők, méltán oszlopot emelünk a halhatatlanok pantheonában; ugy joggal igényelhetünk ott mi is egy kis
helyet a mi Németh Ferencünknek, ki ugyan az, —
vagy tán még több is volt, — ránk nézve, mint az
egyetemnek Baldácsi ; mert mi közvetlen részesei vagyunk
nagy lelkű hagyományának.

gűvé lett theologiai tanintézetben 2 2 évig, ezen kivül
az ötvenf-s évek elején a kecskeméti reform, theologiai
tanintézetben 4 évig, ezt megelőzőleg a szarvasi ág.
hitv. evang.

lyceumbau 9 évig volt tanár,

május 29-én a dunamelléki
gyűlésén

egészségi

folyó év

ref. egyházkerület

tekintetekből

a tanári

köz-

pályáról

lelépett.
A hozzá közelebb levők

aggódva

sejtették már

régebb idők óta, hogy az őt időnkint meg megrohanó
testi bajok miatt e lemondás be fog következni;
még is most,

midőn lemondási szándékát a közgyű-

lésen bejelentette,

ós e szándóka mellett, — dacára

a közgyűlés ós jelenlegi
kérésének —

de

tanítványai szives marasztaló

megmaradt,

minden őt ismerőjének,

fájdalmas

de legelső

érzés tölte

el

sorban egykori s

jelenlegi tanítványainak keblét. Felelevenült lelkünk-

ben minden édes emléke azon tanári nemes hévnek
„Mint Absolonnak, neki sem vala olyan fia, kinn
ós buzgóságnak, azon lelkes ós lelkesítő előadásnak,
az ő nevének emlékezete fennmaradhatna; azért ő is
n
r
gondolt vala magában egy dolgot és még életében
; azon az ifjúság iránt mindenkor nemesen erzo szívemelt magának egy oszlopot." (2. Sám 18. 18.)
nek, melyeknek mi éveken át tanúi, élvezői, ós taEgy oly oszlopot, mely nem fog elporladni mint
pasztáléi valánk. Éreztük, hogy ha pályánkon egyelporlott Absolon oszlopa, melynek betűit nem fogja le
marni az idők foga és eltakarni a századok moha ! . .
| házunknak, hazánknak,
a társadalomnak némileg
Es ez az oszlop abból áll, hogy a mi Németh Fehasznára lehetünk, azt egy jelentékeny részben most
rencünk a mult 1876-ik év aug. havában a bőnyi ev.
lelépett tanárunknak köszönhetjük.
gyülekezetünk lételének biztosítására első osztályú birtoI)e éreztük azt is, hogy hálás elismerésünknek,
kából 32 holdat szántó földekben és 2 holdnyi erdőt
s tiszteletünknek külsőleg is némi jelét kell adnunk.
hagyományozott végrendeletileg oly képen: hogy abból
F o g y miképen ? Talán valamely értékesebb emlékjel10 holdat és az erdőt maga az egyház, 10 holdat a lelkész, 10 holdat a tanitó, és 2 holdat mindenkor az egylel, vagy talán valamely jótékony célú, s egykori
házfi. haszonélvezzen.
kedves tanárunk nevet viselendő alapitványnyal-é ?

vélnék legméltóbban szeretett tanáruk iránti tiszteletük
annyit tudunk, annyit érzünk ez alkalommal, hogy ' adóját leróvhatni, ha annak nevét egy jótékony célú, és
pedig a pesti prot. theologiai intézet ifjai számára létesívalamit tennünk kell. Miért is egy felől mi alólirottak, j
tendő alapítványhoz kapcsolhatnák. — Ámde képesek
kik még a közgyűlés utolján együtt valánk Budavagyunk é mi szerény jövedelmű férfiak egy ily alapítpesten, összeadánk azonnal az e célra szánt s szevány létesitésére ? nem lesz-é elég tőlünk, ha arcképét
rény anyagi helyzetünkhöz mért áldozati
filléreinket,
egy olajba festett képben megörökítjük, vagy egy díszes
albummal megtiszteljük ? Ezen felmerült kérdés miatt nem
másrészt a jelen sorok által felhívjuk Ballagi Mór
mertük amazt határozott célul kitűzni.
minden egykori tanítványát, hogy szíves adományaikDe miután a kérdés felett később néhányan tovább
kal támogassanak célunk kivitelében.
gondolkodtunk,
úgy találtuk, hogy az nem épen megoldFelhívásunk mellé buzdító, lelkesítő szavakat !
hatatlan Jelesen tekintélyes alapítványi összeget előtecsatolni, avagy a megtisztelendő férfi érdemeit elő- I remteni mi lelkészek és tanárok bizony nem vagyunk
sorolni óvakodunk. Felhívásunk külömben is csak
képesek ; de lankadatlan buzgalommal s kitartással szép
eredményt hozhatunk létre. Azért most egy előre csak
azokhoz van intézve voltakép, kik visszalépett tanáültessük el a csirát, ha nem valami tekintélyes összeggel
runk érdemei iránt oly elismeréssel, személye iránt
is létesítsünk egy u. n. „ B a l l a g i a l a p í t v á n y t",
oly kegyeletes ós hálás tisz' elettel viseltetnek, mint
melynek kamataiból a pesti ref. theolog. intézet szorgala minővel viseltetünk mi, az ilyenekhez pedig felesmas és segény sorsú egy vagy több növendéke segélyezleges volna buzdító szavakat intézni.
tessék. E csirát igyekezzünk azután tovább fejleszteni.
Nevezetesen
A gyűjtést illetőleg a következőkben állapodtunk
1. tehetünk ajánlatot mi alapítók és már hivatalban
meg :
levők,
hogy ezen célra évenkint egy két frtot áldozunk ;
1. Elfogadtatnak nem csak készpénzbeli adomá2. tehetnek ajánlatot Ballagi Mórnak oly tanítványok, de aláírás utján tett ajánlatok is, melyek azomnyai, kik jelenleg még rendes lelkészi fizetést nem húzban a folyó év végéig befizetendök.
nak, és igy a legjobb akarat mellett is ezen kegyeletes
2. [Jgy a készpénzbeli adományok, mint az alácélra óhajtásukhoz képest nem adakozhatnak.
írások B á r c z a y G y u l a budapesti ref. segéd lei3. A szorosabb értelemben vett tanítványokon kívül
vannak e hazában számosan, egyháziak és világiak, kik
kés/, úrhoz (Pest Kálvin-tér 6. sz.) küldendők, ki
egyrészt elismeréssel viseltetnek nevezett tanárunk hoszazokról Farkas József theol. tanárral együtt számol,
szas s eredmény dús működése iránt és már csak az iránta
azokat a prot. lapban n y u g t á m , s a készpénzbeli
való tisztelet által is buzdítatva szivesen járulnak a nevét
adományokat ideiglenesen takarókpénztárba elhelyezi.
viselő alapítvány gyarapításához; másfelől felismerik egy
3. A begyülendő összeg felől való végleges inily alapítványnak szükséges és hasznos voltát, és csupán
az erre való tekintetből is elhozzák ezen oltárra adomátézkedés oly időre és alkalomra halasztatik, a mely
nyaikat, avagy végrendeleti hagyatékukat.
az adakozók nagy többsége óhajtásának nyilvánítására
Ily módon, megtisztelni óhajtott tanárunk irányában
legalkal masabbnak mutatkozik.
is hozzá méltólag fejezzük ki tiszteletes kegyeletünket,
A fájdalmas meglepetés és levertség első óráimíg másfelől megvetjük egy oly alapítvány fundamentoban ezekben állapodtunk meg; a kik velünk egykori
mát, melynek áldásos hatása tetemesen előmozdítandja
íauáruükat illetőleg együtt éreztek, jertek egyesüljeazon tanintézet felvirágozását és megnépesedését, melyhez
Ballagi Mór neve és szelleme leginkább hozzá van forrva.
tek velünk s a mennyire tőlünk telik, örökítsük meg
Beszéljétek meg e tervet tisztelt barátaim és tára kedves tanár kegyelettel tisztelt nevét. Kelt Budasaim
a
maga'ok körében, ha elfogadtatásra talál, részem
pes'en, 1 8 7 7 . május 3 1 . Ballagi Mór egykori tanítről felajánlok e célra mindaddig mig Isten életemet és
ványai : Alföldy Sándor aláírva 2 frt, Baksay Sándor
egészségemet megtartja évenként 5 forintot.
5 frt, Baráth Ferenc 5 frt, Baky István 10 frt,
FARKAS JÓZSEF.
azt egy

Dömóny

előre

meghatározni

József 5 frt,

nem akartuk.

üányi

Mi csak

Grábor 5 frt,

Farkas

József 10 frt, Kálosy Gréza 3 frt, Szilady János 5
frt.

A nem tanítványok,

de tisztelők

közül Kovács

Antal 2 f r t .

HÜT"

Kérelem a hazai tanintézetek igaz-

gatóságaihoz. Tisztelettel kérjük a hazai, s különösen a protestáns tanintézetek igazgatóságait,

szíves-

kedjenek a j 4 e u tanévre szóló tudósitványaikat mihelyt
megjelennek,
Eddig a rögtönözve megalakult bizottság felhívása,
melyhez legyen szabad részemről is pár szót csatolnom.
Nem vétek, ha elárulom, hogy a bizottság tagjai az által

Budapest,

hozzánk

1877.

Iskolai L a p "

ismertetés

junius

7.

szerkesztősége.

A

végett

beküldeni.

„ P r o t . Egyházi és

* Sárospatak Ól irja levelezőnk: F. hó 5-én kegyeletes ünnepélynek voltunk tanúi. Ondy Gábor másodéves debreceni jogászt körünkben érte utói a halál, s
pályatársai a collegialitás nemes érzelmének áldozva, a
boldogultat, mint a maguk halottját tekintették. A pormaradványokat a halottas házból, díszmagyarba öltözött
6 joghallgató vitte át a collegium udvarára, hol Mitrovics Gyula úr, a főiskola lelkésze tartott fölötte szépen
átgondolt halotti beszédet, értekezve a mulandóságról.
Ennek végeztével nagy közönség, fáklyások s a főiskolai
énekkar kisérték a kiszenvedettet örök nyughelyére. A.
temetőben Kovácsy Pál jogász-egyleti elnök tartott búcsúbeszédet.
* Az Uj-Testamentom revisiójával- foglalkozó angol
bizottság elhatározta, h o j y az 1. Ján. 5. 7. féle, ma már
az orthodoxok által is későbbi becsusztatásnak felismert
helyet: „mert hárman vágynák, a kik bizonj'ságot tesznek a mennyben : az Atya, az Ige és a Szent-Lélek, és
ez három egy," mely az állítólagos bibliai trinitarismusnak
legfőbb erősségét képezte, az ujabb biblia kiadásoknál
kihagyják. Vájjon mit fognak a mi revisoraink cselekedni?
* A reformátusok debreceni főiskolájában az 1876/7

tanévet berekesztő v i z s g á l a t o k következő renddel
tartatnak. Junius 18-án délelőtt 8 órakor hálaadó isteni
tisztelet a főiskolai imateremben. A) A hittanszaki tanfolyamban : junius 18-tól kezdve az I. II. III. és IV.
éves hittanhallgatók párbeszédi vizsgái, az illető tudományok rendes tanóráin és termeiben. B) A jog- és államtudományi karnál: 1. junius 17-ik és 18-ik napjain jelentkezés az alap- és állam vizsgálatok letétele végett az
akad. igazgató tanárnál, a leckekönyv beadása mellett.
2.'junius 20-tól kezdve a hó végéig alap- és államvizsgálatok a főiskolai gyűlésteremben. C) A gymnasiumban :
1* Érettségi vizsgálatok : junius 18. és 19. Írásbeli. Junius 26—30 szóbeli. 2. Közvizsgálatok d. e 9., d. u. 4
órakor kezdve. Junius 22. d. e. angol és francianyelv,

rajz, gytiüirászat a főiskolai imateremben. Junius 22. d.
u. Ének 9L főiskolai imateremben és testgyakorlat a tornateremben. Jun. 23. d. e. VII. oszt. a VII. osztály tanterinőben. Junius 23. d. e. VI. oszt. az imateremben. Jun.
23. cl. u. V. oszt. az imateremben Jun. 23. d. u IV.
oszt. a VII. oszt. tantermében. Jun 2 i . d. e. III. oszt.
a főiskolai imateremben. Jun. 24. d. e. II. o-zt. a főiskolai VII oszt. tantermében Junius 24. d. u. I. oszt.
mindkét szakasza az imateremben. Szépírás az illető
osztályokban, a többi tantárgyakkal együtt. D) A tanitóképezdében : junius 25. d. e. és d. u. a VI. tanteremben.
Mely nyilvános vizsgálatokon megjelenésre a szülők s
átalában a nevelés- és tanitásügy barátai tisztelettel meghivatnak. Debrecen, 1877. május 28. A DEBRECENI REF.
FŐISKOLA IGAZGATÓSÁGA.

* Iskolai értesítés. A kecskeméti ref. főgyninasiumban a f. évi nyári vizsgák f. hó 18-tól 26-ig tartatnak;
és pedig a magántanulók 18. 19-én, a közvizsgák 20-tól
24-ig, szóbeli érettségi vizsga 25-én és 26-án, mely vizsgákra a t. c. szülék s átalában a tanügy barátai tisztelettel meghivatnak. Kecskemét, 1877. junius 5. — Az
IGAZGATÓSÁG.

* A nagy-körösi ref lyceumban a folyó iskolai évet
bezáró vizsgálatok a következő rendben tartatnak : jun.
17-én vizsgálat a francia nyetvből, gyorsírásból, rajzbó 1 ,
tornából. Juniuz 17., 18 és 19-én a magántannlók vizsgálatai, junius 20-án a VII., 21-én a VI. és V., 22-én a
IV. és III., junius 23-án a II. és 1-ső osztályok rendes
tanulóinak vizsgálatai. Junius 22-én és 23-án az Írásbeli,
27-én a szóbeli érettségi vizogálat. Az IGAZGATÓSÁG.
*

A kiskun-nalasi

helv. hitv. lyceumban a f o l y ó

1876/7 ik iskolai évet bezáró vizsgák a következő rendben fognak megtartatni : junius 12. és 13. magán-tanulók
vizsgálata; 14. és 15 Írásbeli érettségi vizsgálat; 17.
iskolai zárünnepély; 19. és 20. nyilvános tanulók vizsgálata, Kiskun-Halason, 1877. junius 4. Az IGAZGATÓSÁG.

eciiridietiésieik:.

A karczagi ref. főiskolában megürült egyik elemi tanítóságra pályázat hirdettetik. Évi
3 1 5 f r t o. é., 1 5 köböl kétszeres búza, 15 köböl árpa, 4 2 f r t lakbér.

fizetmény

Kötelesség az elemi fíiskolában a

3-dik, vagy e helyett akármely más osztály tanítása. Pályázni kívánók kellőleg felszerelt folyamodványukat
tiszteletes Hajnal Elek ief. lelkész úrhoz,

mint a karczagi ref. iskolaszók elnökéhez

folyó évi augusztus

hó első napjáig küldjék.
Karczagon, 1 8 7 7 . junius hó 3.

Kovács
1—3

Imre,

iskolaszéki jegyző.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. B a l l a g i Mór. Főmunkatárs : F a r k a s J ó z s e f .
Nyomatott: D e u t s c h M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

Huszadik évfolyam.

2 4 .

Budapest, 1877. junius 17.

S Z .

PROTESTAITS

ISKOLAI LAP.
Előfizetési dij:

S z e r k e s z t ő - és

Hirdetések

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

K I A D Ó - H I V A T A L :
V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. 1. em.

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

fUT* Teljes számú példányokkal miiidLég' szolg-álkatunk.

Előfizetési felhívás
•

a

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP"
1877-dik évi második félévi folyamára.
E l ő f i z e t é s i
Félévre (julius—december) -3= forint 5

dij:

0 k r , negyedévre Q forint 2

5 kr.

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
B u d a p eFőmunkatárs:
s t e n , 1 8 7 7 . junius hóban.

Farkas

Laptulajdonos
és felelősMór.
szerkesztő:
Dr. Ballagj

József.

de azt szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy egész

Tanári pályám befejezése
szerkesztőségem negyvenedik féléve előestéjén, i
A közügyek terén munkás minden emberre nézve

lélekkel és teljes odaadással dolgoztam.

Fájdalmasan

is esett megválnom a munkakörtől, mely évek hosszú
során á t nekem csak gyönyört és élvezetet

nyújtott,

bekövetkezik elébb utóbb az az időpont, amidőn, h a

s csak az vigasztal, hogy a hivataltól távol, tán más

azt nem akarja, hogy mások mondják neki: állj félre!

uton fogom még szolgálhatni az ügyet, melynek éle-

sietnie kell maga

tem legszebb éveit szenteltem.

önelhatározásából visszavonulni és

u j embereknek átengedni a tért.

Mily szellemben munkálkodtam, arról leghitele-

Nálam, hivatalos pályámat illetőleg, siettette ez

sebben szólhatnak azon tanítványaim, kik mint lelki-

időpontot egy testi bajom, mely az utóbbi napokban

pásztorok

annyira súlyosodott, hogy életem vakmerő veszélyez-

iskolából hozott tanok alapján igaz szívvel

tetése nélkül

ják ; Hiszünk, azért szólunk! És szólnak nem a sírban

tanári

előadásaimat

tovább

nem

foly-

tathatom.

porladozó

Megkellett
szüntetnem,

tehát

működésemet azon a pályán

melyen Isten jóvoltából

negyedfél évti-

zedig — nem én dolgom meghatározni, mily sikerrel,

áldással hirdetik

ősök

egykori

lángoló élő hitről,

az Isten

hitéről,

igéjét,

és

az

mondhat-

hanem a szivükben

Isten ós ember iránti szeretetről,

Jézus Krisztus isteni életéről és e fenséges élet követéséről.

Megeshetett

hosszú

pályafutásom

alatt,

Tetszett azonban ujabb időben néhány kizáróla-

hogy

vagy magam nem találtam el mindég azt, ami igaz,

gos

vagy az igazat úgy fejeztem ki, hogy félre értettek ;

az istentelen rombolás ós felforgatás fészkéül kikiál-

de

tani, ós mint a Protestans-egylet orgánumát olyanul

miután

soha

szólamokra nem

lelkemet

az

erőltettem,

igazságot
hanem

elfátyolozó

beszéltem úgy,

irányuaknak

denunciálni,

a „Prot. Egyh. ós Iskolai Lappot

melynek nézetük szerint szerkesztőjével

amint Isten tudnom adta, egyenesen, hátsó gondolatok

ós dolgozó társaival együtt, az egyházon kivül kellene

nélkül, másfelől a

állást foglalnia.

tanításaimnak

„non jurare in verba

mindég

alaphangját

magistri"

képezte,

joggal

Hivatalos

állásommal

járó

tekintetek

nem

várhattam, hogy tanítványaim a gyakorlati élet terén

engedték eddigien, hogy a Protestáns egyletet illetőleg

helyre

már egy tavalyi választmányi ülésen nyilvánított néze-

igazítják, ami tán

eltévesztve lett az elmé-

letben.

teimet közzé tegyem.

Az élet fényesen igazolta várakozásomat, ós nem

Most azonban, hogy hivatalom

megszűnt és a tiszántúli egyházkerületnek a kedélyek

annyira az én érdemem mint inkább derék tanítvá-

kiengesztelésére

nyaimé ,

által az egyházkerületek egyesülése ós az erők tömö-

hogy

visszapillantást

vetve

megfutott

ta-

irányzott

legújabb

rülésére az első lépés megtörtónt, és kivánatossá vált

nári pályámra Berzsenyivel elmondhatom:

minden olyasnak elbáritása, mi a célba vett egyesü-

, H a azt újra elkezdhetném:
Ismét a multat követném.®

lésnek útját állhatná:

elérkezettnek

hogy a Protestáns egylet
Tanári hivatalomról történt lemondásom folytán,
viszonyom az egyházhoz
olyan

fordulatot vett,

azok

is némileg megváltozott és
mely — tán

haragját is lefegyverezi,

kik

remélhetem
elveimet,

—

vallási

nézeteimet hivatalos állásommal összeegyeztethetőknek
nem találván,

kezdeményezése

az egyházi ügyekre gyakorolt

tanári

befolyásomat kárhoztatták.

látom

mibenléte,

az

időt,

annak az egy-

házhoz való viszonyáról, valamint csekély személyemnek abban vitt szerepléséről számoljak és az egyletről
való gondolatimat nyíltan kitárjam.
Midőn a Kovács Albert collegám által megpendített Reform-egylet eszméje 1870-ben valósulásához
már-már közel járt, én a „Prot. Egyh. és Isk. L a p "
ugyan azon évi 44-ik számában nyilt levelet intéztem

Én ugyan soha egy percig sem adtam lelkemben

Ferenc József, Kovács Albert és Weber Samu bará-

azon elbizakodó hitnek helyet, mintha tanításaimmal,

timhoz, melyben felszólitám őket, hogy engem a j á -

nemhogy halomra döntsem,

tékból kihagyva, álljanak ők hárman a vállalat élire,

is, amit századok

nagy

rasztottak ; de minthogy

de csak

megingathassam

elméi építettek és összeforellenfeleim

támadásaikban

folyvást hivatalos állásomat hánytorgatták:
hinnem, hogy a botránykövet

nem

melynek útját a

„Prot.

Egyh. és Isk. L a p "

nem

kis küzdelmek közt éveken át egyengette ugyan, de

azt kell

azért előttük még mindég nagy ós hosszú munka áll,

annyira elveim

melytől vissza ne riadjanak, és csak úgy fogjanak a

elméleti érvényesítése, mint inkább azok h i v a t a l o s

munkához, ha biztosak benne, hogy el nem lankadnak.

alkalmazása képezte.

Ezekre

E botránykő most el lóvén

hárítva,

fogok csalatkozni, ha egyház-irodalmi
iránt,

melynek

ezentúl

egész erőmet

tán nem

munkásságom
szándékozom

szentelni, általánosabb jóakaratra számítok.
E tudatban bátorkodom a t. közönség

„Helyet

való tekintetből
az

uj

azon lapra felhíni, mely miután a nehéz időkben a

melyek által a reá

baknak találkozási terét képezte, utóbb sem szűnt meg

Nekem

ugyanis

az evangelium alapján ós a közmívelődóssel összhang-

meggyőződésem,

zatosan nyilatkozó

egyleti

lenni,
ós oly

és az egyházi életet üdvös eszmék terjesztése
vállalatok ós munkákra

való

néző "haladási

buzdítás

által

Ezzel, azt

Életemben egyszer
és felsültem vele.

szellemnek hű közege

mely

nyomdokinkba

követelményeknek

hittem, az

én sze-

mélyes visszavonulásom indokolva lesz.

hazai protestáns szellem központját, később a legjob-

protestáns

nemzedéknek!

lépve azon eszmék létesítésére iparkodjék tért szerezni,
eleget kiván tenni".

figyelmét

így vezettem be levelemet:

akartam

mind

diplomatát játszani

elejétől fogva az volt a

hogy bármily üdvös legyen

működés Németországon,

is

az

hol az orthodoxia

szolgálatában álló prot. államegyház ellenében a liberális eszmék terjesztésére

alakult

Protestans-egylet

fejleszteni, melyek a nép valláserkölcsi erejét öregbí-

hatása voltakópeu az államegyház

teni és előmozdítani

és hatalma ellen irányul: nálunk valamint a liberális

ígérkeztek.

nyűgöző befolyása

742

741

eszmék terjesztésénél

nem ugyan azon célokat lehet

A jó collegialitás

kedveért,

s azon reménytől

szem előtt tartanunk, melyekért Németországon küz-

kecsegtetve, hogy nagy közönség előtt tartandó meleg

denek,

beszéd által tán sikerülend, ha nem is az egylet, de

ugy a terjesztési

módoknak is egészen más

formáknak kell lenniök.
Hazánkban
egyháznak
akár

az egylet alapjáül szolgáló e s z m é k n e k pár embert

ugyanis

a hatalommal

szövetkező

minden protestáns ember, akár

liberális

gondolkodású,

egyformán

orthodox
ellenese

s

megnyernem,

ismét elhallgattattam

aggályaimat,

és

1 8 7 1 október 3-án tartottam azon beszédemet, melyben mintegy

dióhéjba összefoglaltam

mind azt, mit

így a liberálisok e célra szövetkezése az orthodoxokat

évek óta lapok utján ós önálló munkákban a protes-

kizárván, a hatalomnak ellentálló erőt csak gyöngít-

tantismusnak

heti. Ami pedig magát a liberális eszmék terjesztését

hirdettem volt.

alapelvéből

folyó feladatáról irtani ós

illeti, abban, amint a „Prot. Egyh. ós Isk. Lap"-nak

A megnyitó beszéd után következett tanácskozás

akkor már tizennegyedik évi fenállása mutatta, minket

csakhamar világossá tette, hogy az eszmék, a melyek-

senki sem gátolt, ügy hogy már akkor elmondhattam:

nek diadalra segítése végett az egylet alakult, egyleti

„ E s t longum

post me agmen idem petentium". Ily

közbenjárásra nem szorultak; a protestáns felekezetek

körülmények között előre látható volt, hogy az ellen-

egymáshoz való viszonyát pedig mindjárt az első ta-

hatások

nácskozás nem hogy testvóriesebbé tette volna, inkább

törvénye

szerint

az

ok

nélkül

keletkező

egylet azon bajoknak előidézésére fog szolgálni, me-

idegenkedést támasztott

lyeket elnyomni lett volna hivatva, ha léteznek.

közeledés némi jeleivel találkoztunk.

E gondolatok

akkor még

csak mint homályos

ott is,

Ezekhez még mindjárt

a hol már azelőtt a

az első gyiilós azt

az

sejtelmek éltek lelkemben, melyeket formulázni annál

inconvenienst is teremtette, hogy az eredeti „Reform-

inkább nem állhatott akaratomban, miután az abbeli

egylet" címe

nézeteimnek nyilvános kifejezést adnom ugy sem lehe-

vette fel, mi egyenes kihívás volt mindazokra nézve,

tett, ha csak — amire

hosszas

hivatalos

helyett

a „Protestáns

egylet"

nevet

pályámon

kik az egyleten kivül maradván, e név által olyano-

mindég vigyáztam — a tanári testületben a collegialis

kul lettek bélyegezve, mint kik az igazi protestáns névre

jó egyetértést alapjában megingatni nem akartam.

tán nem is érdemesek.

Nekem tehát akarva nem akarva bele kellett a
tervezett mozgalom megiuditásába

nyugodnom, s ha

Hiába iparkodtam én a nyi-

latkozó rosz hatást egy paradoxon által némileg enyhíteni, mert bizony legtöbb

helyt a balul választott

már megkellett az egyletnek alakulnia, én részemről

névnek csak a legkedvezőtlenebb értelmezést adták, és

azt legalább arra kívántam

törekvésünket

volna felhasználni, hogy

egyenesen ugy

mutatták

fel,

mintha

a testvérfelekezetek közt szorosabb kapcsolat eszkö-

valaki egy „Hazafi-egyletet" alakítana, a mivel hall-

zöltessék, amint

gatag az volna kijelentve, hogy aki az egyletnek nem

azt

fentidézett

levelem

felirata is

nyilván mutatja.

tagja, nem hazafi, amit aztán a nagy számmal kivül

E levelem értelméhez ós szóbeli kijelentéseimhez
képest az egylet megalakulására ugy tótettek meg az

maradottak természetesen megfordítanának.
Ily baljóslatú

jelenségek közt jött létre az az

előleges intézkedések, hogy ón abban semmiféle nagyobb

annyit emlegetett egylet, mely — mondjuk ki egye-

szerepet

nesen — voltakópen

nem vállalok. Ki is jelöltetett egy

ki az alakuló gyűlést

az

szónok,

egylet célját és feladatait

világra lett,

akkor szűnt

meg

élni,

mikor

s csak is ellenfeleink gyűlölködése,

és

vázoló beszéddel megnyissa. Ezzel én, quasi re bene

az indítványozó ritka ügyessége és az által bírt né-

gesta, fürdőbe utaztam. Yagy egy héttel a gyűlés

hány évig némi árnyóletet folytatni, hogy alapszabá-

napja

lyai a vallástudományi irodalom előmozdítását is köte-

előtt

visszatértem

onnét,

s

akkor

beállít

hozzám Kovács Albert collegám, ki a Reformegylet

lességévé

ügyének nem csak indítványozója, hanem mind elejé-

feladatnak oly derekasan megfelelt,

től fogva egyedüli igazi munkása is volt, és jelenti

nincs az egyház

nekem, hogy a megnyitó beszéd tartására vállalkozott

ember,

tévén,

indítványozó Kovács

Albert ú r

e

hogy bizonyára

szellemi haladását őszintén óhajtó

ki az egyletet,

mint a protestáns

irodalom

szónok lemondott, ós most, miután már beharangozott,

terjesztését előmozdító társulatot tovább is fentartani

máskép nem lehet a bajon segíteni, mint ha ón vál-

nem kívánná.

lalom el a vármegyeház nagy termében tartandó gyűlésen a megnyitó beszéd tartását.

Ha tehát egyfelől szívesen megengedjük,
a létrejövendő egyetértés tekintetéből

hogy

a Protestans47*

egylet megszüntetése kívánatos, másfelől határozottan

kező nézetűek sem fogyatkoznak jóravalóságban,

állíthatjuk, hogy

gyességben és keresztyén érzületben.

a könyvkiadás

kivételével

tényleg

Ily állapot mellett a legüdvösebb eszmék fejlő-

nincs mit megszüntetni.
Mintha csak látnám,
ajkaira

a

ke-

gúnymosoly

e

mikép vonul

ellenfeleink

nyilatkozatom

olvasására,

melyet ők egyenes visszavonulásnak,

tán

dései csöndesen ós észrevétlenül mennek véghez és a
legszükségesebb reformok is csak hosszas

capacitatio

utján eszközölhetők.

épen elv-

A dolgok e rendje a protestantismus szelleméből

tagadásnak hisznek elkeresztelhetni.
én valakinek azt

folyik, melynek a socialis életre való áldásos befolyása

mondom: Ne erőltesd fiatal szemedet mesterséges üveg-

épen abban fekszik, hogy szabad utat nyitván az em-

gel; akkor én távol attól, hogy az illetőnek látó képes-

beri elme természetes fejlésének, elejét veszi a forra-

ségét kétségbe

dalmi,erőszakos újításnak egyházban ugy mint államban.

Csak lassan

a

testtel!

Ha

vonnám, inkább

azt állítom,

hogy

Hogy e szellem mentül közönségesebbé

szeme igen is jó és azért kár volna azt szemüveg használata által elrontani.

Nem azért mondom én szük-

tétessék,

arra vállalkozott mind elejétől fogva a ,,Prot. Egyh.

mert az eszmék | és Isk. L a p " , megnyitván hasábjait a legellentótesebb
nem helyesek, melyekórt síkra akart szállani, hanem I nézeteknek, ha őszinték ós a protestantismus szellemével merőben nem ellenkeznek. Egyházi lap e tekinépen ellenkezőleg azért, mert amaz eszmék nálunk részint
tetben egészen más bírálati szempont alá esik mint
közönségesen elismervók, s így nincs miért síkra szállani,
ségtelennek

a Protestáns

egyletet,

a politikai lapok.

részint kérdésesek, s így érdemleges megvitatásuk nem
tartozik testületi, hanem tudományos elhatározás alá, i

Politikában

minden

párt

többségre

törekszik:

annak pedig egyházunkban néhány fanatikust kivéve

ha kormányon van azért,

senki gátot vetni nem akar.

ha ellenzék, hogy kormányra jusson. Politikai lapnak

hogy magát

fentarthassa,

tehát mint valamely párt közegének főfeladata, hogy

Ez alkalommal nem hallgathatom el, amit egyházi állapotaink javítására irányzott mindenféle törek-

hódítson,

vések körül évtizedek óta észleltem.

belső értékére, a párt nézeteit oly világításba helyezze,

hogy

tekintet

nélkül

a vallott

doctrinák

egy

mely a hivek mentül

nagyobb számban oda édesge-

századok óta fenállott institution teendő változtatásokra

tésére legkedvezőbb;

más részt érdekében, sőt köte-

elhatározza ós azt keresztül is vigye,

lességében

Ahhoz, hogy

valamely

mozzanat szükséges:

társadalom

egy az,

magát

okvetlenül két

hogy a magát

oly igaz

túlélt

áll minden olyast mellőzni,
volna is,

mi, ha még

párthíveit megingathatná,

más

nézetre vezethetné.

intézmény fólszegsógót nem csak átalánosan belássák,

Nem így van a dolog

hanem hogy alatta szenvedvén, nyomását is érezzék;

az egyház, különösen a

a másik az, hogy a változásra célzó mozgalom vezetői

protestáns egyház terén. Itt minden a személyes meg-

a fenállónak oly ellenei legyenek,

győződésen s a felismert

kik bizonyos fokú

fanatismus által elvakítva, abban amit láb alól eltenni

rethez való törhetlen

akarnak,

doctrinák belső értékének

a

a jónak szikráját se lássák;

legelkeseredettebb

harcnak

is

máskülömben

megalkuvás

vége.
Egyházunkban

a

tetben

sem

olyanok,

telen

életbeléptetésére

nem csak azért,

mert

körülmények
hogy

egyik

azokat

kedvezőknek
általában

lelkiismea vallott

kiderítése a főcél, egészen

fogalom szerint senki sem mondhatja magát az absolut
igazság letéteményesének,

hir-

kimondta:

módhatnók,

oly

ós

nyugodván,

a ! mellékes dolog lóvén, hogy sokan osztják-e a kifejtett
J igazságokat vagy kevesen. Miután pedig protestáns

tekin-

újítások

igazsághoz

hűségen

Mindeneket

s már a nagy

megpróbáljatok:

megtartsátok (1. Thess. 5, 2 1 ) :

intézményben,

apostol is

ami jó

ehezkópest

azt

protes-

mely pusztán értelmi ós erkölcsi befolyásra támasz-

táns egyházi lap szerkesztőjének feladata sehogy sem

kodik, a rendszer tisztultabb

vagy kevésbé

lehet annyira kizárólagos, hogy a bevallott irányától

volta a társadalom

érezhető

állapotát

tisztult

módon

eltérő nézeteknek is helyet ne kellene adnia.

nem

H a a szerkesztő álláspontját kellőn körvonalozta,

illetheti, hanem különösen azért, mert egyfelől a hivatalos egyház az eltérő vélemények

nézeteit az alapkérdéseket illetőleg

nyilatkozásának

határozottan for-

gátot nem vetvén, erőszakos ellenhatások fejlósót csak-

mulázta,

nem lehetetlenné teszi;

ejteni az, hogy lapjában más állásponton lévők felszólalásai is történnek, hanem inkább látni fogják

másfelől azok,

kik a válto!

zásokat óhajtanák, készek megengedni, hogy az ellen-

olvasó közönségét soha sem fogja

zavarba

abból, hogy a szerkesztő bízván az igazság- hatalmában,
azt az ellenvélemónyűektöl nern félti.
Mitől is tarthatna az, kit az igazság lehető minden oldalú felismerésén kivül semmi más érdek nem
vezet; az ellenvóleményűek
sára szolgálhat,
dolgoknak nem

kihallgatása csak okulá-

ós merő nyereség reá nézve,

ha a

csak színét, hanem fonákját is meg-

tekintheti.
Hol nem az a cél, hogy egyik a másikat leküzdvén, a győztes fél hatalommal imponáljon és parancsoljon;

hol

ellenkezőleg mindnyájan

a

lelkek azon

felsőbbrendű e g y s é g é r e törekszünk, mely az evangelium értelmében

egymás gyarlóságainak bókeséges

tűrésében ós abban áll, hogy alázattal járjunk Isten
színe e l ő t t : ott csak káros lehet, ha az eltérő véleményüek

külön

táborokba

mintegy farkas szemet

csoportosulva, egymással

néznek.

Együtt kell maradnunk,

hogy

egymást

kihall-

gatva, egymást megértsük, egymást capacitáljuk.
DR.

BALLAGI

MÓR.

Elnöki megnyitó "beszéd,
mely a pestmegyei ev. esperességnek Domonyban tartott papi conferentiája

alkalmával

mondatott,

1877.

május 29.

Dobronyovszky

Károly péterj lelkész, mint elnök által.

Tisztelt értekezlet! Szives örömmel üdvözlöm ezen
6-ik eonferentiánk alkalmával a tisztelt tagtársakat e
kedves helyen, e szerény körben, a hol oly jól esik az
emberi szivnek találkozhatni rokon érzelmekkel, a melyek
megértik egymást; a hol kitárhatjuk bizvást keblünk
fájdalmait, s azok fölött tanácskozhatunk, hogy a mennyire lehetséges segítsünk a bajon.
Nem a világtörténelmi eseményeket, bajokat s mozzanatokat értem ez úttal, hanem azokat, melyek egyházunkat közvetlenül érintik és veszélylyel fenyegetik;
értem egyházi életünk anyagi, vallási, erkölcsi zilált állapotát s a papság szomorú helyzetét.
I. Anyagilag nagyszerűen szegényedik, sülyed népünk. A több évi kedvezőtlen időjárások, a különféle
elemi csapások, a zilált pénzügyi viszonyok, a rosz gazdálkodás, még rosszabb számitás, még a nép között is
elharapódzott hirteJeni gazdagodási vágy, szédelgés, magukkal sodorták a jobb esztendők keresményét. A mi
megmaradt azt elharácsolták az adóexecutorok s elnyelte
az uzsoia s bekövetkezett sokaknál a tönk. Ez mind
zsibbasztólag s bénitólag hat az egyházakra is, mert fennakad a rendes oeconomicus administratio, miután hibázik
a nervus rerum gerendarum, lelohadt az áldozatkészség,
kiapadt a kegyeletes forrás, melyre egyházaink többnyire
utalva vannak. Csak vegetálunk. Azok pedig a kik ezen

catastrófán szerencsésen átestek, azok most annál inkább
óvatosabbak, összehúzóbbak, zsugoriabbak s önzőbbek
lettek. Az ily anyagi világban, a hol az anyag bálványoztatilc, nem csoda, ha a világ lelke elfordul az isteni lélektől. A szegénynek anyag kell, hogy minél előbb
helyre üsse azt a mit elveszített, a gazdagnak anyag
kell, hogy minél többet mutasson, a világ fiainak s leányainak anyag kell, hogy minél többet élvezzenek, fő
cél mindenütt az érzéki élvezet.
II. Hova sülyed az ilyeneknél aztán a vallás ! ?
kinek kell itt a vallás? Félre a vallással, hisz az úgyis
csak idealismus, ábránd, agyrém. Itt realitas kell, itt valóság kell, itt materialismus kell, a mi nem egyéb, mint
negatiója az istenségnek, a túlvilági életnek, tagadása a
szellemnek, a szabadakaratnak, az erkölcsi kötelmeknek,
tagadása a hitnek, a szeretetnek, a hűségnek, a lelkiismeretnek, az áldozatkészségnek. És ezen negátiónak
methodusa van, ez nem egyeseknek üzelme, de az egész
kornak. Ez systematice megy.
Mezzocapó az oksz parlamentben kimondá, „hogy
a vallás egy gyarló intézmény, azért eltörlendő ; Bovio
ugyanott „mivel a vallás depraváltatott, eltörlendő" ; Americai eszmék : a közvagyon, adó, alapítvány vallásos célok
rendelkezésére ne álljon. Poroszországban már rég megjósolták, hog)> lesz idő a midőn a social-democraták győzedelmeskedni fognak, kiknek elvük: ^Ausserhalb des
Schattens der Kirche leben und sterben zu können."
Oroszországban tervszerűleg készíttetik elő a nihilismus.
L a S c i e n c e populaire igy ir ördögileg: „Isten oka
minden gonosznak, azért átok reá. Átok a vallásra, mely
őt hirdeti, átok mindenek fölött Lutherre és a reformátióra. Az Istennel, a vallással már rég végeztünk volna,
ha Luther nem jő s nem állítja vissza a hitet." Es az
ily piszkoknak még csak hajszáluk sem mozdúl meg
Persze az Istenség sértőire eddig még nem alakult meg
a sajtó-törvényszék. Persze az ily bolond s őrült szidalmakra azt mondja a Il-ik zsoltár : „Miért dühösködnek
a pogányok és a népek miért gondolnak hiába valókat.
A ki lakozik az egekben neveti őket." Hja ! de a baj
meg van, az istentagadás, a vallás s hit elleni csúfolódás
terjed, ragad, rombol, öl, mint a halálos méreg, s következik a vallásos élet kihalása.
Igaz mi Spinozával vigasztaljuk magunkat, a ki
azt mondja, hogy a vallás, csak az emberiséggel együtt
fog elveszni, vagyis inkább a vallás eltűnte, annak bizonyságát fogja adni, hogy az elkorcsosult emberiség
visszakészül oda, a honnan kiindult, az állatiságba.
Csakhogy jaj aztán annak a kornak, mely azt előidézne.
III. És hogyan állunk az erkölcsiség tekintetéből?
Az igen természetes s világos, hogy hitnélküli kor, egyszersmind erkölcsnélküli is. Mert az erkölcsi szellem megromlik, hogyha az nem az élő forrásból, a hitből meriti
életerejét. A többi források, teszem a jelenkori t a n i n t é z e t e k , bármennyire magasztaltatnak is, de a vallásos s abból kifolyó erkölcsi oktatás hiányos azokban,
tévesztett. Az elmét igen, de a szivet nem igen érintik.

A sajtó legjobb ha hallgatna e tekintetben. Hiszen az
ő erkölesrontó annonszaival mérgezte meg a családi kör
életét. A színházak, a melyekben többnyire vasárnaponként adják a legocsmányabb erkölcsrontó darabokat, egy
Arria és Messalinát, egy Villa Colonát ördögi vígalom
cím alatt, melyben éjfél tájban előjön a Lucifer et par
nobile fratrum s bezárja a komédiát egy diabolikus
polka. S ezt a mostani kor szentélynek nevezi, subventionálja ; a templom a hol az isteni ige, a tiszta erkölcsiség hirdettetik, az butitó intézet, babona fészke, Isten
tudja mi? Nem csoda aztán, ha az öngyilkosság, csalás,
lopás, rablás, házasságtörés, trágár beszédek és a többi,
oly valami mindennapi, hogy már fel sem tűnik ; s a
politikai sajtó egy némelyike azzal dicsekszik, hogy máikénytelen rendes rovatot vinni a bűntényekről, minthogy
igen érdekesek.
IV. É s hogy állunk mi papok ? ily szegény, vallástalan, erkölcstelen világgal szemben ?
Nemde Malachiás prófétával kérdezhetnők mi is:
„hogy ha Úr az atya, hol az ő tisztessége?" Hogy ha
mi papunk vagyunk az egyház atyái s mind annak, mi
az egyházat, a vallást, az erkölcsiséget szóval Isten országát közvetve vagy közvetlenül megilleti, legilletékesebb repraesentánsai, hol van a tisztelet, mely minket
megillet, mint a kik munkálkodunk az igében és a tanításban, a kikről megíratott, hogy azok kétféle tiszteletre méltassanak, kettős tiszteletüeknek hivassanak,
holott egy tiszteletben is alig részesülhetünk.
Mellőzöm azon triviális élceket, gúnyolódásokat bohózatokat, melyek a nép száján forognak a papság irányában kivétel nélkül, bármily dolgok s tárgyak összehasonlításánál is; de fáj az ember szive, midőn a növeltnek képzelt világ is, oly kicsinylőleg s^ól a papi állásról és a hol csak lehet, szaggatni törekszik tiszteletének
még utolsó foszlányait is.
Teszem, midőn a svájci congressuson a papság
a vasárnapi munka szünetelése mellett szólt, a többség
félig bosszankodva, félig gúnykacajjal mondá: „hát a
papok miért épen vasárnap dolgoznak legtöbbet ? vagy
az igaz, Ők azt maguk sem tartják munkának." A földrajzi társulat fölolvasási estélyén egy hírneves magyar
keleti utazó, midőn az angol észak-sarki expeditióról referált, mondá: »az expeditiót a szó szoros értelmében briliánsul szerelték fel, sőt még felesleges dolgokkal is ellátták : pappal." Pedig ő maga is, csakis mint pap, dervis tett szert az ő hírnevére. Sőt mi tagadás benne saját
füleimmel kellett hallanom, egy félszemű zsidóvali találkozásom alkalmával az utcán, a kinek én köszöntem is,
mire az volt a köszönet, hogy „csak papot ne látnék
soha," mire pei'sze én is hangsúlyozva mondám: „barátom ! ha megvakul a másik szemére is, mindjárt nem lát
papot." Igaz, hogy ezt illedelmesebben is mondhattam
volna, de már megtörtént.
Hol rejlik ezen ellenszenvnek, tiszteletlenségnek a
papság irányában az oka ? Azt most nem kutatom, csak
azt kérdem, hogy mi lesz igy belőlünk ? A catholikus

papságnak megadja az ő tiszteletét s tekintélyét az 8
gazdagsága, fénye s hatalma, a zsidó papnak az ő népének
zélusa, az izlam papjainak népe fanatismusa; de mi adja
meg a miénkét ? Erre akarok röviden megfelelni s ez
alkalommal erről értekezni.
Felteszem tehát ezen kérdést: m i á l t a l t a r t h a t j u k m e g m i ev. p a p o k a v i l á g s h í v e i n k
előttamegingatott tiszteletünketstekint é l y ü n k e t . Azt tartom a többi közt különösen e 4
tényező által:
1.
2.
3.
4.

tudományos képzettségünk,
tiszta jellemünk,
hazafias érzelmünk
s az úgynevezett cura pastoralis által.

1. A tudományos képzettség ; mert hiába a mai
világban az ember annyit ér, mint a mennyit tud, vagy
a mennyit a zsebe nyom. Ha már az utóbbival a protestáns
papság nem is disponál, legalább az első álljon dispositiója alatt. Mert a mai kor sokat követel a papságtól, a
papi hivataltól, hogy megfelelhessen azon attribútumoknak, melyek neki specificumai. Krisztus mondata szerint
„ti vagytok a hegyen épült város a világ világossága, a föld
savai; ha a só megizetlenedik, mivel sózatik meg stb.,
ha a világosságnak vélt világosság homály, milyen lesz
az árnyék maga?" Igaz, hogy a tudomány nem egy
iskolai cursusnak, de sok évek, sőt egész emberi életünk
munkájának gyümölcse. Multa túlit fecitque puer, sudavit
et alsit (a nagy költő szerint.) Csöppenkint szivárog a
a bölcsesség teje, mint a mély bányából felhozott kövekből kiolvasztott szin-arany ; de e buzgó igyekezetet az
isteni kegyelem és a jók megbecsülése, megszokta jutalmazni, a mire ezen tulajdon nélkül számot nem tarhatna.
Azért, tudomány legyen jelszavunk, hogy ne mondja a
világ: elmaradtak! Mert a tudomány potentia, ez uralg,
ez tekintély.
2. De a papi hivatalban mégsem ezt tartom egyedüli főtényezőnek. Nem a tudás, hanem az öntudat; nem
halmaza a tudományoknak, az értelemnek, hanem az
érzelem, a lelkület, mely azt vezérli, szóval a jellem. És
ezen jellem semmiféle állapotban, helyzetben, hivatalban
sem kivántatik meg annyira mint a papéban. Nincsen egy
hivatalbeli ember sem oly mérvben kitéve az emberek
különböző ítéleteinek, mint a pap. Ezt mindenki Ítélgeti,
legtöbbet pedig az, ki legkevesebbet ért a dologhoz.
Rajta, mint a fehér ruhán, minden legkissebb mocsok
meglátszik. Benne a legkissebb emberi gyarlóságot is
nagyító üvegen nézi mindenki; oly hibát, melyet más
emberben észre sem vesz a világ, a papban kárhozatos
bűnnek tart. Itt már nem észszel van dolga a világnak, hanem a tettel, a jellemmel. Pál ap. szerint 1 Kor.
IX. v. 27. Nehogy valami módon, holott másoknak prédikálok, magam gonosz életű legyek. Ez az a mit az irás
oly jellemzőleg mond. Ugy fény Íj ék a ti világosságtok,
hogy mások is stb. Ó h ! a jellem igen nagy potentia.
Ismerünk nagy tudományu, olvasottságú férfiakat, az

ember bámulja eszét, tevékenységét, de jellemétől visszaborzad. Azért mindenek fölött a jellem.
3. A hazafias&ág tekintetéből fájdalmasan esik az
embernek látni, hallani s tapasztalni, hogy a hazának s
az evangyelmi egyháznak ugyanazon fiai s testvérei,
kivált a lutheránus papságnak egy része, mily különböző
véleménynyel sőt ellenszenvvel viseltetik a haza, az állam
institutiói, a nemzet fönhatósága irányában ; a miről itt
most bővebben szólani nem akarok, de annyit mondhatok, hogy ezen jogtalan s indokolatlan üzelmeik által a
papság tiszteletét s tekintélyét nem igen mozdítják elő.
Holott épen a papság van hivatva első sorban is arra,
hogy hirdesse a világnak azt az evangyéliomot, mely azt
tanitja, hogy minden lélek engedelmes legyen a felső
hatalmasságoknak, kivált oly fenhatóságnak, mely a szabad vallás gyakorlatot, az előrehaladást, az önkormányzatot, a nemzetiséget biztosítja, mely szempontból csak
büszke lehet bármily nyelvű hazánkfia is. Epen azért
kötelességünk, nekünk ev. papoknak oda működni, mert
a capite foetet piscis, hogy ránk bizott híveinket, iskoláinkat ezen irányban vezessük s a megpróbáltatás idejében szilárdul álljunk a haza szeretetében, a hazafiság
érzületében semmi és senki által magunkat felülmúlni ne
engedjük. Azt tartom, hogy ez által tiszteletünket csak
emelni fogjuk, még a „Nemzeti Hirlap" előtt is, a mely
az izlam papjait följebb emeli a ker. vallás papjainál.
4. De még egy van hátra, a miről szólani akarok
e tekintetben, ez az egyházi gondozás, cura pastoralis.
Ugy látszik, hogy első sorban az ev. papnak hivatása a
tanitás, az ige hirdetése, a szentségek kiszolgáltatása,
„Urunk azon meghagyásánál fogva: menjetek a széles
világba, s tanítsatok minden népeket és kereszteljétek
meg stb., hogy megtartsák mindazt, a mit meghagytam
néktek." Mert hiába, a tanításban van letéve az ember
boldogságának s üdvének alapja.
De a pap nem csak tanítója a gyülekezetnek s
hirdetője az evangyéliomnak és kiszolgáltatója a szentségeknek, de lelki pásztora is, mert az Ur adott némelyeket apostolokat, prófétákat, evangyélistákat s pásztorokat. Az Ú r mondá Péterhez: „legeltesd nyájamat s
s őrizd báránykáiinat." Luk. ev. 15. v. 4. S e szerint a
lelkész elhivatása különösen a gondozás. A jó pásztornak
nincs addig nyugta, mig fel nem keresi az elveszett juhot.
Pál apostol mondja egy helyütt: „Valamint boldogítók,
a vallás igazságai, ugy szépek az evangyeliom hirdetőinek
lábai a szent helyen." Hogy pedig ezen pásztori gondozás ismét visszakerüljönj különösen jelen időkben, kétszerte kívánatos az, a hol az elveszetteknek oly nagy a
számok, a kikről fel kell tennünk, hogy tán nem tévedtek volna el annyira, ha hogy az őrző pásztor szemei
jobban utána néztek volna.
Igen, kétszerte nagyobb szükség van jelenkorban
a gondozásra, a hol a pásztor szavaira oly kevesen hallgatnak ; talán tettének több elismerése leend.
Annyi áll, hogy a papnak mi sem nyújthat
jobb alkalmat népe viszonyainak s körülményeinek, szük-

ségeinek, fogyatkozásainak felismerésére, mint az ily.
pásztori látogatás, s ahoz mindig legkedvesebben látott
vendég. Igaz, hogy annyi teendőink s foglalkozásaink,
gondjaink között, nehéz s terhes a gondozás, de felette
szükséges és nélkülözhetlen. Mert ismét annyi áll, hogy
ott van hiveinknél minden tekintetben a legtöbb deficit,
a hol a cura pastoralis leghiányosabb. Hiába hivatásunk
missio. Menjetek stb.
Mindezeket nem azért hoztam fel ez alkalommal,
mintha a t. tagtársak mindezeket nálamnál jobban nem
tudnák s nem éreznék, de csak felfrissíteni kívántam
emiékezetökben, hogy a gyarló világban, a melyben a
papi tisztelet s tekintély csaknem a nulla fagypontjára
készül alászállittatni, azt a mennyire lehetséges megmenthessük, sőt emeljük, a mit az által gondoltam elérhetőnek, ha a felőlünk rosszul informált világnak, különösen mi ev. papok tudományos képzettséggel, tiszta
jellemünkkel, hazafias érzelemmel és a cura pastoralis hű
teljesítésével felelünk ; hogy addig is mig a várva-várt
s annyira óhajtott zsinattartásának napja megérkezend,
az irányunkban támasztott rosz vélemény ellen folytonosan tiltakozzunk. Ez szent kötelességünk, ha becsülettel megállani s becsülettel beszámolni akarunk.
S ezzel a tisztelt tagtársakat még egyszer őszinte
testvéri szeretettel s tisztelettel üdvözölve, jelen értekezletünket megnyitottnak nyilvánitom.

ISKOLAÜGY.
Az ez idő szerinti legnagyobb szellemi szédelgés!
Motto:

» Szolgáljon a latin nyelv ezután is a
férfiúi tömött szólás és Írásmód példájául, s legyen mindenekfölött halhatatlan
remekei által buzditója nemzetünknek
római honszeretetre, római nagylelkűségre, római nagyságra !"
Gr. Széchenyi
István.
(Folytatás.)

Minden igaz ok nélkül rég arcába dobta a keztyűt
az élet s csupa merő hálából, hogy annyi évszázadokon
sőt ezredeken keresztül dajkálta szörny magzatát a társadalmat együttesen megtámadták, s támogatva a sok
hűtelen viszonyoktól, rég ideje marják és marcangolják a
magára hagyatott védtelen philologiát. „Der Mohr, hat
seine Aufgabe gethan und gelöst, der Mohr kann gehen !"
A jól megérdemlett hála s nyugdij helyett, ily stereotyp
szavakkal a b f e r t i g o l j a dajkáját, életadó tején megerősödött hálátlan kamasz fia a társadalom, azt hivén,
hogy már most saját zsirján is elélosködik, s megél pompásan, a maga emberségéből is. Körölbelül olyan sorsra
jutott a classica philologia, mint a róm. kath. egyház.
Ez is megoldván középkori missióját, a modern társadalom azt mondja most neki: „nincs szükségem még tovább

is tutélád és gyámkodásodra, eligazodom már magam is,
hogy kiszabaduljak az általad alkotott s abba zárt labyrinthusból; kezembe játszotta az élet Ariadnéja a kivezető
fonalat, mely a világosság, igazság megismerésére s a
szabadság igéretfoldébe vezet, most már fel is út, le ís
út, mehetsz !"
Igen ám, csakhogy „qui bene distinguit, bene docet!"
ez egészen jogosult beszéd. Mert mig a róm. kath. egyház a legégrekiáltóbb módon visszaélvén hatalmával,
erőszakot követett el hivei lelkiismeretén, foglyul ejtvén
nem csak hitöket, de amaz isteni szikrát a „ratiót" is,
a mennyiben lelket és szivet tiditő friss forrásvíz helyett
— a Krisztus egyszerű isteni tanában, — holmi emészthetlen emberi zagyvalékot és büszhödt pocsolyavizet adott
lelkiitalul híveinek, mi által mint a rosz és lelkiismeretlen
mostoha, a megérdemlett s önkényt jövő hálára, örökbe
fogadott növendék fiénál a jogot eljátszotta, addig a classica philologia azon kiszámíthatatlan áldásainál fogva,
melyekkel a társadalmat eleitől fogva elhalmozta, s elárasztotta, ezen természetes hálajogát nem csakhogy el
Dem játszotta, hanem véghetetlen érdemeinél fogva a köteles hálára és tiszteletre jövendőben is méltán számol és
igényt t a r t !
De hát mit használ ez igény és jogfentartás ? Ez
idő szerint igy beszélnek még a mivelt Berlinben is :
„Gewalt" vagy legalább »Macht geht vor Recht" ! a
történelmi jogot nem respectálja többé a modern hatalom. Igy van az, ha a citrom levét kifacsarták, eldobják,
„Undank ist der Welt Lohn."
Az élet, az idő, a család, a társadalom, a korszellem, a közvélemény s a ki csak birja a fülét mozgatni
és száját megnyitni, mind neki förmed, s irtó hadjáratot
indítanak a szegény védtelen classica philologia ellen.
Nagyon épületes s dicsőséges hadjárat ez! Epen olyan
mint a muszkáé a török ellen !
És most tekintsük meg a praxist.
A fiú elvégezve az elemi osztályokat, feljön a gymnasiumba, saturálva azon nézetekkel, melyeket fennebb
elég bőven jeleztünk, melyeket ha otthon a családi tűzhelynél nem hallott volna, elég korán és sűrűn fogja
hallani a nagyobb és kisebb iskolapajtásoktól az intézetben. Már a jó és szilárd alap megvetése is tehát a
tanulók előítélete és corrumpált meggyőződése folytán
illusoriussá van téve. Ez előítélet és meggyőződés pedig
komikkal nem hogy tisztulna, hanem hova tovább annál
inkább izmosodik, ugy, hogy a felgymnásiumban már
sokkal mélyebb gyökereket vert, semhogy más gyökérszálak veszélyeztetése nélkül sikerülne a burjánt nem
kitépned, de még csak meg is ritkítanod!
S ha az alapot ily auspiciumok s ennyi hátramozditó napszámos között rakjuk, ugyan nem fövenyre épitünk-é, ha nem is Bábeltornyát, de legalább is sebastopoli erősségű kártyavárat, melyen ama véd- és dacszövetséget kötött temérdek ellenfelek ereje és rohama
megtörik.

Váltig beszélhetsz te cicerói és demosthenesi nyelven a latin és görög nyelvek alaki tökélye, külső és benső
plastikai fönsége, sziv- és ész-, jellem- és értelemképző és
fejtő erejéről, nem fog ez mind rajtok, lepereg és lepattog
rólok: mert mi helyest elhagyják a szent múzsák csöndes
de sok helyen nagyon is dísztelen templomát, az élet, a társadalom, ha nem is beszél sokat, csak rá mutat ujjával
a gyakorlatra, a meztelen valóra, egyetlen szava, actiója,
vagy munkája által mind halomra dönti, megdönthetetleneknek hitt argumentumaidat! Igen, mert hát theoriáddal szemben, mit lát és hali gyakorlatban a gyerek ?
Azt, hogy az ügyvéd, orvos, pap, nem is szólva a
mindenféle rendű rangú és szakmájú tenger hivatalnokok
és intelligenseknek tartott gyógyszerészek és más diplomatikus emberekről, ha tanulták is az ó remek nyelveket, de most — mint nyíltan vallják — mit sem tudnak belőlök, s ha tudnának is, semmi hasznát nem veszik,
mert sem nem beszélnek sem nem érintkeznek rajta,
szóval mindezek igen fáinul elvannak, s legkisebb hiányát
vagy szükségét sem érzik ama nyelveknek.
Mig hát a fiu egymás között és az őt azok szorgos tanulására intő és biztató apának, igy argumentál :
„ugyan minek vesztegessem én időmet és erőmet e nyelvek megtanulására, midőn tudom, hogy „invita Minerva,"
sem
alaki tökélyt, sem a benső eszmei fönséget meg
se közelitem, a holott a gyakorlatban azt látom, hogy
ezek tudása nélkül is bármely brancheban a legzsírosabb
hivatalokra szert tehetni." Ez az élet, urak, és a meztelen
való, mely ellen argumentálni bajos a meg nem érett
ifiu előtt, s mikorára megérett, már túl van az iskola
porán, valami zsíros hivatalban, a mint előre megmondotta.
S ime az okok, melyek miatt a felgymnasiumi
tanár sem bírna többet eredményezni, ha az algymnasiumban tanítana akárki fia legyen is! „Quis contra torrentem?"
Ezeket a viszonyokat nem mi teremtettük; hanem
az élet, az pedig erősebb a halálnál, ezekkel nolle-velle
meg kell alkudnunk ! Igen, de miként ? És itt önkénytelenül eszünkbe jut nagy Széchenyink nyilatkozata:
„valóban csakis a „mikép® körül forog a dolog és siker,
minthogy nem minden modor vezet célhoz, sőt a mostan
divatozó attól egészen eltávolít.c<
Térjünk az okáért értekezésünk negyedik és utolsó
részére s kockáztassunk szerény egyéni álláspontunk és
fölfogásunk szerint néhány szót még ama módokról,
melyek által e bajon némileg segíteni lehessen.
Érezzük, hogy nagy fába vágtuk gyönge fejszénket, de vigasztal és bátorít az a tudat és tapasztalás,
hogy nem ily parányoknak, hanem tekintélyeknek is ugy
bennrekedt fejszéjök e fában, hogy „se ki se be" lett az
eredmény, s azóta sem birják kifeszíteni ! In magnis . . . .
et voluisse sat e s t !
JESZENSZKY P Á L ,
lelkész-tanár.
(Folytatása

köyetke zik.)

C
A materialismus és a vallás.
Korunknak egyik jellemvonása a kétkedés a mult
hagyományai iránt. A küzdelem a természeti akadályokkal, s a meg-megujuló siker mindég magasb fokra emelik az emberiségnek bizalmát önerejében. Ennek folytán
az örökölt hagyományok egyre vesztenek tekintélyben s
befolyásban. Az értelem szigorú birálattal fogadja minden ponton az átvett nézeteket, a mit ezek közül nélkülözhet, hidegen mellőzi, s csak a mi megállja vizsgálódásai előtt a tűzpróbát, egyedül azt hajlandó tovább vinni
magával a haladás utján.
A kétely hatalmas erővel ostromolja a hit világát is.
A vallás meghaladott álláspont — hangoztatják
sokan.
A földi lét elég gondot nyújt egy-, elég örömöt
másrészről az érező kebel számára; sem szükség, sem
idő nincs többé elmélkedni a sírontúli üdvről. A hit a
világalkotó s kormányzó szellemről nem képes magát
igazolni az ész előtt, azért nem ís tartható meg többé.
De meg miután sokszor emlegetett áldó hatását tökéletesen pótolja a műveltség, fölöslegessé is vált. Szóval a
nagykorúvá lett emberiségnek nincs már szüksége vallásra. E hitellenes irány leginkább a tei'mészettudományok
vívmányainak túlbecsüléséből fejlődött.
E tudományok jelentősége tagadhatatlanul hatalmasan emelkedik. A természetben uralkodó törvények kutatása, megismerése ujjabb eredményekkel lepi meg a világot. Bár melyik ágát tekintsük a természettudománynak, mindenütt a gyors haladás és hódítás fényes bizonyítványaival találkozunk.
A physika buzgó mívelése, mig egyfelől régibb
találmányok tökéletesbitésére, másrészről ujabb fontos
fölfedezésekre vezet.
Figyelemre méltó a hő, a villanyosság, delejesség
ismeretének tovább feljesztése, s elvitázhatlanok nagyszerű eredményei.
Ismeretes a gőz feszerejének alkalmazása gépeknél,
ennek hatása a mivelodésre, az emberi hatalom gyarapítására felszámithatatlan.
A távcsővek, nagyított üvegek tökéletesbitése folyton tovább és tovább vezetik a kutató embert a természet titkaiba, s ujjabb fölfedezésekkel gazdagítják ismeret körét.
Nevezetes vívmányokat mutathat fel a chemia is.
Felvirágzása forduló pontot idéz elő mindenütt az orvostanban, földmivelésben, stb.
A geologia a földnek keblében mint nyitott könyvben olvassa a rég lezajlott évezredek történetét.

A csillagászattan tovább emeli az ember fáradhatatlan törekvését a végtelen világűrben
naprendszerről
naprendszerre, bolygóról-bolygóra. Számos fölfedezései
közül, a legújabb korban egy főbolygó kiszámítása, több
alsóbb rangú bolygónak az ismeretkörbe vonása jellemzi
az astronomiának fogyhatlan fáradalom s hatalmas készülékekkel folytatott működését.*
Mind e vívmányok rendkívüli tekintélyt szereztek
a természettudományoknak. Vannak tudósok, kik már is
azt állítják, hogy minden tudomány voltakép „csak anynyiban érdemli meg e nevet, a mennyiben a természettudományok körébe vonható. És miután e tudományok
tér és időben mutatkozó változásokkal foglalkoznak, sokaknál túlsúlyra emelkedett annak jelentősége, a mi a tér
és idő korlátai alá esik, annyira, hogy szerintünk ezentúl keresni még valami létezőt szükségtelen, de céltalan
is, — mert nincs.
Közelebb a nagynevű tudósnak Darwinnak fellépése
folytán ujult meg, s terjedt el nagy körben ama nézet,
mely a szellem feltevésének jogosultságát határozottan
tagadja. Az igazság érdekében azonban meg kell jegyezI nünk, hogy Darwin maga ovakodott a természet vizsgálás határait átlépni, s a vallási nézeteket is a vitába
bevonni. Erre mások, nevezetesen Németországban vállalkozott több tudós, kik Darwin nyomán indulva ugyan
de túlbuzgalom, s eredetiség hajhászat által elragadtatva,
túlmentek azon korlátokon, melyek közt a természetvizsgálás jogosultan mozog, s bebizonyithatlan hypothesiseiknek a nép részéről dogmai tekintélyt követelve,
ostromolják a vallást s általában az élet ideális felfogását. Ezen irány ismeretesebb képviselői: Büchner, Vogt,
Strauss, Haeckel stb.
Azon tan követőit, mely minden jelenség ősszülőjének a materiát az anyagot tekinti, s az anyagtól magát
megkülönböztető szellemet tagadja, materialistáknak nevezzük, és ezek képezik ama tábort, melynek minden okoskodása a vallás ellen hangoztatott pereattal végződik.
Nézzük közelebb, mennyire alapos ezen szellem- és
Istentagadó világnézet.
Mennyiben képes ez a világ, az élet s az öntudat
támadásainak kérdését ugy megoldani, hogy e mellett
szükségtelenné sőt lehetetlenné tehetné egy mindenható
teremtő észnek feltevését ?
Nélkülözheti-e végül csakugyan az emberiség a
vallást ? Biztosítva lenne-e tovább fejlődése, az ideaiismusnak tökéletes kiirtása után ?
A materialisták eljárására nézve nagyon jellemző,
hogy mig a vallásnál ostromolják, a természettudományok
* Die Weltaschauung cler Natúr. v. Ern. Haltier 5 1.
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terén türelmetlen buzgalommal élesztik a dogmatismust. í Haeckel szerint: a szabad akarat teremtő ereje illusió,
G-únynyal, szánó mosolylyal szólnak a theológiáról, mely
s egy anyagtalan világteremtő erőnek felvétele teljesen
láthatlan lélekről, teremtő Istenről tanit, másrészről felindokolatlan. Vagy mint Büchner véli: a világnak vagy
tétlen hitet követelnek a tapasztalati körön túlhaladó
az anyagnak a maga tulajdonságaival, mozgásaival, miket
saját hypothesiseik számára is, és ezeket mint megannyi
mi erőknek nevezünk, öröktől fogva kellett lennie és
szent igazságot terjesztve a nép között, egész szenvedély örökké is fog lenni, szóval a világ nem teremtethetett."
lyel fáradoznak a vallásos hitnek rombolásán. Ezen eljáHogy az anyag öröktől fogva volt, s a világ nem
rás ellenkezik mind a nép, mind a tudomány érdekével, s
teremtethetett, ez — mint a materiálisták sem tagadhatezt Darwinnak igaz követői közül is sokan mint egyáltalán
ják — csak hypothesis, mi szinte kénytelen a hitre apelveszedelmes irányt elitélik. Figyelemre méltó ide célzó- ; Iáim. De meg ha feltesszük, hogy a materialismus' tana
lag egy jeles tudósnak nyilatkozata : „minden tudományszerint, minden csillag ugy állott elő, hogy más tüzesült
nak kötelessége a létező korlátokat tekintetbe venni, s
égi testből, mint forró gőztömeg vettetett a világűrbe, s
mindenekelőtt a néppel csak a tudomány megállapított
a kihűlés nyomán a vonzó s taszító erők kölcsönös hatása
eredményeit közölni." Hypothesisek felállítása, tudományos ! következtében tömörült s nyerte meglevő alakját, akkor
vita keltése, a tudománynak sava és élesztője, de e harel kell fogadnunk azon hypothesist is, hogy egykor az
cot nyilvánosan folytatni és mellette a közvéleményt hívni
egész világ ily forró, gőzállapotban volt. Ez esetben
fel biróul, ama hypothesiseket, mint dogmaticus tantéteazonban nem szólhatunk kihűlésről, miután a mindenséget
leket közölni a néppel annyi, mint ezt megcsalni, és a
uraló hőség lekötésére nem maradt hely, s igy az egész
tudománynak ártani *
világnak örökké a tömörülést gátló, vagyis a vonzerőt
paralisáló
forróság uralma alatt kell maradnia. Ha pedig
A materialisták könnyű szerrel vélik megadhatni
mellőzzük
e feltevést, a mire épen a materiálisták követa felvilágosítást a mindenségre, a teremtés, örökkévalókeztetései
utalnak,
ugy nem marad más hátra, mint fel
ság, gondolat, szellemre vonatkozólag, melyekre nézve
venni, hogy mindég csak egy rész állott a hőség hatalma
szerintük a theologia állításai telvék ellenmondásokkal.
alatt; volt hely hova a hőség elvonulhatott, s igy szaA materiálisták szerint csak anyag képezheti vizskadatlan folyamatban lehetett a kihűlés, tömörülés, csilgálódásaink tárgyát, csak anyagot találunk itt a magunk
lagok, csillagzatok alakulása. Vagyis, volt minden, a mint
körében, anyagot a világűrben, anyag van tehát kizárólag
van; támadnak és enyésznek az égi testek örökös fomindenütt. És továbbá az anyag öszlete, a természet oly
lyamatban .
hatalom, mely fölött és mellett egy rendező öntudatos ész,
E nézet természetesen felment a világ eredetének
a mint nem található nem is létezik. Istennek, miről a
további kutatása alól, s igy meglehetősen kényelmes. Ezt
gyermekded hit ábrándozott, sehol semmi nyoma. Azért
megengedjük, de hogy több világosságot s megnyugtaLalandteljes joggal mondhatta k i : „En az eget át meg
tást
is nyújthatna a gondolkodó észnek, mint a teremtés
át kutattam, és sehol az Istent nem találtam," minthogy
feltevése,
azt határozottan tagadjuk. Aztán a materialisa mi nincs azt nem ís lehet megtalálni.
ták
midőn
már csak azért is visszautasitandónak tartják
Ezen állításokra a következőket jegyezzük meg:
egy teremtő hatalom föltevését, minthogy ezelőtt a világ
A mindenség a materiálisták szerint is végtelen.
eredetét
kutató ész, lefegyverezve kénytelen megállani,
Ez esetben a tapasztalat alá vonható kör, melyről
ellenmondásba
is jönnek önmagukkal, a mennyiben saját
következtetni akarnak, ugy viszonylik az egészhez, mint
hypothesisök
a
világnak a hőség s kihűlés határai közti
egy aránylag csekély pont a végtelen nagysághoz. A
örökös körfolyamáról bizonynyal még jobban megakasztja
következtetés azonban a kicsinyről a végtelen nagyra
a vizsgáló ész tovább szárnyalását.
nem föltétlenül biztos. A mit a részről mint bizonyosat
állithatok, nem mindig mondható ki mint igazság az
egészről.
Szemben a mérhetlen nagysággal még mindig bevallhatja Newtonnal a legnagyobb tudós, miszerint ő még
csak egy gyermek, ki a parton kavicsot szedeget, mig
az igazság óceánja kikutathatlanul terül el előtte.
A teremtésre nézve a materiálisták azt állítják,
Jiogy valamint megsemmisíteni nem lehet az anyagnak
legkisebb részét sem, épen ugy nem lehetett azt teremteni sem. A világalkotmány, mint az anyag egyesülete,
örökké való. Teremtőre szüksége nem volt, fenntartóra
nem szorul, ön-önmagának célja. Teleologiának, ugy mint
azt a philosophia hirdeti, nincs semmi nyoma semmi értelme.
* Der Haeckelismus in dei' Zoologie v. C. Semper, Prof. d.
Zoologie, und vergl. Anat. in Würzburg. Zweite Aufl. 201.

GYURÁTZ FERENCZ.
(Folytatása következik.)

B E L F Ö L D .

A dunamelléki reform, egyházkerület közgyűlése.
(Vége.)

Az i s k o l a i t a k a r é k p é n z t á r a k r a vonatkozólag kimondatott, hogy ezen üdvös intézménynek
általános felállítása nagyon óhajtandó volna, s a jövőre
megnyerendő anyagi és erkölcsi előnyök tekintetéből is
ezen ügyet mindazon tanítóknak, kik ezen eszme felől

tájékozottsággal s az iránt előszeretettel birnak, és kellő
ellenőrzés mellett ily takar, pénztárak alakitására önként
vállalkoznak, az e.-ker. figyelmökbe ajánlja ; az oly tanítókra való tekintetből pedig, a kik még ezen takar, pénztárak eszméjével, céljával kellőkép nem ismeretesek, gróf
L ó n y a y Menyhért főgondnok úr ajánlkozott Weiss B.
ily célú munkácskáját 500 példányban megvenni, s az
e.-megyei elnökségek utján megküldeni. Végül a lehető
visszaélések megelőzése végett kimondatott, hogy az isk.
takarékpénztárak a helyi körülmények szerint megállapított, s az e.-megyei elnökség által előre jóváhagyott szabályok szerint és szigorú rendtartással kezelendők, az
esperes engedélyével állíthatók s az egyházi felsőség különös felügyelete alá helyezendők.
A z é n e k e s k ö n y v javítása ügyében kiküldött
bizottság jelenti, hogy egyik tag az összes énekeskönyvi
dallamok ütemezése iránti javaslatot készített és adott
be; egy másik tag benyújtotta néhány zsoltár szövegének
átdolgozását s néhány uj dicséret szövegét is. Örvendetes
tudomásul vétetik s minthogy időközben a két tiszai s
erdélyi e.-kerületeknek az iránti intézkedései felől értesült
a közgyűlés, miszerint ők is óhajtják az együttes eljárást:
felhatalmaztatott bizottságunk elnöke Szász Károly úr,
hogy magát a többi kerületek hason célú bizottságaival
tegye érintkezésbe.
A l e l k é s z v á l a s z t á s i szabályokat az e.-megyék többsége elfogadta némi módosításokkal ; a gyűlés
folyama alatt egy bizottság küldetett ki, hogy ezen módosítások figyelembe vételével szövegezze újból ezen szabályokat, a mi megtörténvén, ezen uj alakban kiadatik
az egyes egyházaknak i g e n n e l vagy n e m-mel való
szavazás végett. A leglényegesebb és némileg módosított
pont tartalma ez : a leik ész választási napot az e.-megyei
elnökség a gyülekezettel egyetértőleg jelöli k i ; ezt megelőzőleg egy kijelölő bizottság alakíttatik, melynek két
tagját az illető presbytérium választja, más két tagját s
ezek mellé szükség esetére más két póttagot az e.-megyei
közgyűlés választ évenkint, titkos szavazattal, elnöke e
bizottságnak az e.-megyei elnökség; de a kijelölésbe jövő
lelkészeknek valamely közel rokona nem lehet benn azon
alkalommal a bizottságban. Ez jelöl az egyháztanácsnak
5 egyént, az egyháztanács, ha a jelöltek nem tetszenek,
vetőt mondhat, s ekkor a bizottság ujabban candidál,
mely jelöltek között kell hogy legalább is három tag más
legyen, mint az előbb jelöltek. Ezek közül kell a gyülekezetnek választani, külömben a bizottság rendel. Régi
nóta, ezerszer változtatott kiadásban. Hagyjuk meg a
szabad választást, de azért pappá még sem az legyen,
kit a gyülekezet akar. Hasztalan törekvés. Vagy elfogy
a káposzta, vagy nem lakik jól a kecske. Neveljétek a
népet úgy, hogy engedjen magára az okosabbak által
más p. o. irodalmi uton befolyást gyakoroltatni, s hogy
tudjon okosan választani.
A t a n í t ó i v á l a s z t á s i szabályok az egyházak
által is elfogadtattak, és statutumi érvényűvé tétettek ; a
presbyterválasztási szabályokat is az egyházmegyék elfo-

gadták, s most a gyülekezetek szavazata alá bocsáttatik ;
úgy szintén az az inditvány is, hogy ezentúl statutumok
alkotására jogosítva legyen a képviseleti alapokon nyugvó
e.-ker. közgyűlés, és ne kelljen ezek iránt előbb a gyülekezetek szavazatát bevárni.
A G u s z t á v A d o l f egylettel való összeköttetés
ügyében kiküld ve levő bizottságnak nagy érdekű javaslata szerint, óhajtandó, hogy mi magyar reformátusok is
azon áldásos egylettel szervi összeköttetésbe lépjünk. Ám
de ezt legcélszerűbben az 5 egyházkerület együttesen
tehetné, miért is ezen ügy áttétetik a közelebbi conventre,
addig is elrendeltetvén az adakozásoknak a szokott módon
való gyűjtése.
Mindenféle p é n z t á r a i n k a legnagyobb pontossággal kezeiteknek találtattak. Az e.-kerületi nagyobb
fontosságú jogi ügyeknek kezelésére s peres dolgokban
időközileg szükségessé váló intézkedések megtételére egy
jogügyi bizottság állitatott fel.
Törvényszéki ügyeink is voltak nem kevés számmal,
közöttük több olyan, mely a lelkész elmozdíttatását
sürgeti.
FARKAS

JÓZSEF.

RÉGISÉGEK.
Régi magyar vallásos énekek.
A népies költemények legnagyobb értéke abban áll,
hogy a nép érzelem-világának leghívebb tükörét adják
kezünkbe. Az alább következő két versezet is ezért érdemes
kiválóbb 5 figyelemre bár a kifejezések
választékossága, a vers szabályos lejtése nem ér fel még a régi
katholikus hymnusokéval sem. A lélek mélyéből fakadó,
oly tiszta vallásos érzés nyilatkozik bennök, aminő a protestantismus szabad gondolkodású, bátor, és szilárdhítű
seregét, kezdetben, majd elnyomatásuk idején, átalában
jellemzi.
Mindkettő a sárospataki ref. főiskola könyvtárában,
a Szombathi János által „Collectio Cryptonymi A. B. —
Collectio Disputationum aliorumque tractatuum miscellaneorum, An. 1621—1675. editorum, Anno 1690 instituta."
cimmel ellátott gyűjtemény cimelőző leveleire van irva.
Az első, ha a palaeographia segédkezésével olvassuk,
külalakjával tüstént elárulja, hogy a XVII. század legvégén Íratott, valószínűleg a gyűjteményes könyv első
birtokosa által, ki a pergamentbe kötött mű táblájára, a
könyvkötővel „)& A :
B:
1690"-et nyomatott.
A második, már későbbi; hihetőleg a XVIII. század
közepéről való, mit a gyöngébb verselés, s különösen a
latinosabb s pongyolább szókötés is bizonyít.
A XVII. század végső éveiben íratott versezet így
hangzik:
Péter Apostolnak eseti után lett keserves siralma,
Christus Urunk kinszenyvedésének idején.

Oh értem szenyvedett Jesus
Tülem ne fuss
Noha meg tagadtalak
Keserves nagy kinaidban
Kinzásidban
Tsak egyedül hagytalak.
Esetimet, jaj ! meg-vallom
Nem tagadom,
Mert ellened vétkeztem
Nagy erős esküvésimrül
Kötésimrül
Hamar elfelejtkeztem.
Oktalan állat szavára
Szép hangjára
Lelkem elkeseredett,
Kegyelmes tekintetedre
Intésedre

Nota: Mint az szép hives

patakra.

Ditsird Lelkem Istenedet
Magasztald Teremtó'det,
Álgyad hivséges Uradat
Imádjad meg váltódat,
Mert az halál markábúl
Megmentett hatalmából,
Jó vóltát reád terjeszté,
Kegyelmét bó'ven rád önté.
Mert mikor gondoltad volna
Halál jutalmad volna,
A bűnért a nyomorúság,
Rád jöve kemény rabság,
Melyben majd el tsüggedél
Sőt halálhoz készűlél,
Nem is vala már reménség
Hogy találtatnék még mentség.

Bűnöm rám nehezedett.
Emlékezem mondásidrúl
Intő szódrúl
Hogy téged meg tagadlak.
Világi kis félelmemben
Mentségemben
Háromszor meg nem vallék.
Oh ortzám pirulva megyek,
Helyt keresek
Hol bűnömet sirassam ;
Világi roszsz társaságot
Vagy hivságot
Erted hogy el hagyhassak.
Lelkem keserves nyögésit
Gyötró'désit
Tekintsd kegyes szemeddel
Lásd bűnöm miatt megsebhett,
Enyhitsd tüzét
Kinom szenyvedésével.
Szemem nem szűnik sirástűl
Szivem jaj túl
Mig kegyelmedben jutok.
Azért édes Idvezitó'm
Jó segitőm
Ha jutok szent öledben :
Példa vagyok meg-téröknek
Jót kéró'knek
Mert én Lelkem el alélt
Mikoron el térek tűlle
Hozzád űze
Szerelmed meg sebhedett.
Ne utálly ne vess el tűled
Mert belüled
Foly örök élet vize
Ugy hogy én bűnös Lelkemnek
Sebeimnek
Légyen gyógyitó íre.
Amen.

Az említettem, XVIII. század közepén írt ének, ím
itt következik:
Cantiuncula é Compede morbis dirissimis soluto.
Cum ad Vitám revocasset Omnipotens Deus hujus Libri
possessorem • et ferme ex sepulchro extullisset, gratias
suo hic agebat Deo.

Már bűnöd setét fellége
Fejed szintén bé fedte
Ki nem hagya súgározni
Nap fént szivedre jőni,
De a kegyelem szellő
Irgalomi keszkenő
Bűnöd fellegét el verte
Ortzádrúl könyved törlötte.
Mert nem nézvén bűneidet
S el avúlt tetemidet
Fel oldozott fájdalmidbúl,
Szabadi tván békóbúl
Hogy ditsirjed szent nevét,
Hirdessed nagy kegyelmét
Hogy téged életre hoza
Maga kedvében juttata.
E világ fiai közül
Kivéve seregébűi,
Hogy lennél ő követője
Népének térítője
Ne titkolnád giráját,
Sőt legeltetnéd nyájját,
Vezérlenéd a jó útra
Hogy soha ne jajra.
Add meg hát lelkem adódat,
Meg alázván magadat,
Tarts szives penitentiát
Kérd bűnöd botsánattyát,
Hogy amaz Nagy Pásztortúl
Az Úr Jézus Christustúl,
Drága vigasztalást halhass,
Véle örökké vigadhass.
Amen.

Bemutattuk e vallásos darabokat, mint szép emlékeit az odaadó kegyességnek.
A protestáns egyház, mint újonnan szervezkedő testület, az egyházi érzelemköltészet terén is ujat akart
teremteni, s minél elébb elvetette a régi katholikus ének
készletet, melyre alakulása korában egyenesen utalva
volt. S teremtett is, termelt, sokat, igen sokat, mert az
igazi mélyen érző vallásos kedély nem szorul kölcsönzésre :
szíve rejtekéből hozza az fel a szívhez szóló dallamok és
rhytniusok gyöngyeit. A hívő lélek fölemelkedik Istenéhez,

minden jó kútforrásához, tőle várva világi bajai közt a
„gileádi balzsamumot".
Vallásos költészetünknek, a mély meggyőződés, a
bensőséges hit biztos hangján irt ezen szép két termékét:
kár lett volna továbbra is a könnyen bekövetkezhető
enyészet karjai közt hagynunk.
D R . BALLAGI ALADÁR.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Székács-alap. Id Platthy György, Raab Károly
s Breznyik János, mint a bányai ev. egyházkerület mult
októberi közgyűlése által oly célból kiküldött bizottság
elnöke és tagjai, hogy boldogult Dr. S z é k á c s J ó z s e f emlékezetének megörökítésére létesítendő alap iránt
tervet dolgozzanak ki, egy aláírási felhívást bocsátottak
ki közelebb, melyben prot. egyházunk lelkészei és hívei
felszóllíttatnak, hogy ezen egyik legkitűnőbb vezér lelkészünk nevének megörökítésére igyekezzenek részint az
önmaguk által nyújtott részint a boldogult tisztelői körében gyűjtött adományokkal hozzájárulni. Az adományok
a zólyomi ág. ev. hitvallású fcespereshez, Felső-Micsinyére
(u. p. Besztercebánya) küldendők be. Talán megsértenők
Székács köztiszteletben álló nevét s kegyelettel őrzött
emlékét, ha e felhíváshoz buzdító szavakat kapcsolnánk.
Sietni fog — nem kételkedünk — minden egykori tisztelője a kegyelet filléreivel drága emléke oltárán áldozni.
* Gyászhír. Megilletődéssel olvassuk a szomorú hírt,
hogy az öreg S t e i n a e k e r G u s z t á v Weimar melletti
Buttelstedtben, hol evan. lelkipásztor volt, élte 69-dik
évében elhunyt. Tavaly, mindőn a kongresszusok alkalmával még itt járt, hosszú életet ígérhettünk e derék
férfiúnak, ki egykor hazánkban a nőnevelés emelése körűi
oly nagy érdemeket szerzett, hasznos munkákat i r t ; az
50-es években pedig Németország földjén törekedett hazánk
és nemzetünk iránt megnyerni a külföld rokonszenvét. Irodalmi téren elfogulatlan közveti ő volt Magyarország s a
külföld között, s néhány év előtt költőink műveiből nagy
német anthológiát adott ki „Ungarische Lyriker" cimmel.
Általában hónát szerető férfi volt ő a hontól távol is.
Megemlítjük, hogy az öreg Steinaeker Bécsben született,
hol anhalt- dessaui származású atyja kereskedő volt, anyja,
Malvieux Katalin pedig egy francia ref. család sarja,
mely család nálunk a rimabrezói nagy vasgyárakat alapitá. Steinaeker Gusztáv Pozsonyban, Rozsnyón, Késmárkon tanult, később a hallei egyetemen. Majd a tísza-roffi
báró Bánffy családnál lett nevelő, aztán nőül vette
Weszter Auréliát s 1838-ban meghívás következtében a
debreceni ref magasabb leányiskola igazgatását vette át.
A 40-es években e téren fejté ki sikeres tevékenységét,
mignem Triesztbe ment lelkésznek s onnan Kémetországba.
Tisztelet emlékének s áldás hamvaira !
* Katholikus fő pásztori kö Út. Az egri érsek május hó utolsó hetében bérmálási körutat tett oly vidéken,

melyet legnagyobb részben reformátusok laknak, jelesen
meglátogatta Balmaz-Uj várost, Hajdú-Böszörményt és
Karcagot. S ezen útjában az s egri egyh. megyei közlöny"
szerint mindnütt a legnagyobb lelkesedéssel s méltóságát
megillető fénynyel fogadtatott az emiitett főpap. Igy p.
o. — mint a nevezett lap irja — Hajdu-Böszörmény határánál a városi tanács, képviselő-testület és nagyszámú
intelligentia élén, teljes magyar díszruhában a város derék
polgármestere megható beszéddel üdvözölte az érseket
melyre az mindenkit elbájoló s ragadó szavakban
válaszolt. A bevonulás a városba lovas bandérium s számos, hölgyek s urakkal megtelt díszfogat kíséretében történt. A templomhoz érkezve, a 8—9000-re tehető lelkesült 'sokaság — pedig Hajdú-Böszörményben 19,000 lakosság közt csak 400 katholikus van, — szívből fakadó éljennel fogadá a főpásztort, Templomból kijövet
menyezet alatt vonult ő kegyelmessége a plébánuslakba,
hol a lelkész által a legmélyebb fiúi, hódolattal üdvöz öltetett. Néhány percnyi pihenés után a tisztelgések következtek, melyek sorát mélt Silye Gábor (református
segédgondnok) volt főispán főkapitány ur nyitotta rneg.
Midőn pedig az érsek Püspök-Ladányról Karcagra volt
utazandó a Jász Nagykun-Szolnok vármegye részéről
Kiss Miklós főispán, ('egyszersmind reform, segédgondnok)
Sipos Orbán alispán és Bárczay Gyula szolgabíró vasúton Püspök-Ladányig eléje siettek ő Nagy méltóságának,
s őt üdvözölve, társaságában a délutáni személyvonattal
Karczagra érkeztek. Itt a vasúti indóháznál a város nevében Papp Elek polgármester fogadta a magas vendéget.
E fogadásra a vasúthoz kivonult, úgyszólván, egész értelmisége a városnak, köztök a helvét vallásúak első lelkésze és a görög keleti lelkész is. Midőn ő Nmltga a
vasúttól a város felé indult, benn a város közepén mozsarak dörgése hirdette ezt a lakóknak, e pillanatban
megszólaltak a város összes harangjai, nemcsak a katholikusokéi, hanem a helvéthitvallásuak gyönyörű összhangu
és a görög-keletiek harangjai is; mozsárdörgés és harangszó hangzott, mig ő Nagyméltósága szép fogaton a templomhoz érkezett. — Ezen itt közlött töredékekhez gondolja hozzá a t. olvasó azon közleményeket, melyeket
lapünk mult s harmad évi számai Czékus és Szeberényi
evang. superindens urak egyház látogatási kőrútjaikról hoztak; mely közlemények viszont arról szolgáltattak tanúságot, hogy a hol a mi egyháznagyjaink megfordultak, ott úgy az egyházi mint világi katholikusok s
görögkeletiek siettek irányunkban a tisztelet adóját leróvni.
Es ezen két rendbeli közlemények összevetéséből azután
vonják le t. olvasóink, de még inkább a „Magy. Állam"
,.Religio", s az afféle lapok szerkesztői e következő tanúságot : 1. A magyar nemzet természetében s jellemében
nem volt meg soha a vallási türelmetlenség; következőleg
hogy 2) felettébb igen vétkeznek, a kik egy két ezer
forint évi subventiora, avagy a papi Parnassus lépcsőin
való feljebb emelkedhetési célokra való tekintetekből elég
lelkiismeretlenek e mi jó magyar népünket a hegyentúli szellemmel betölteni, s a vallási türelmetlenség s fana-

tisrnu pestisével megmételyezni akarni; 3. hogy azok a
kathol. lapok és a pápa által oly igen sokszor rágalmazott
s átkozott liberális modern eszmék, intézmények, ime
ilyen gyümölcsöket teremnek.
* Baranyában jun. 10-én a nagy-peterdi ref. egyházban ottani helyettes lelkosz F a r k a s E m i l , Beezefán pedig aderjási lelkész B e r e g s z á s z i G u s z t á v ,
a legpéldásabb rendben, de a mellett nagy lelkesedéssel
egyhangúlag rendes lelkészekké választattak meg.
* Az alsó-soproni ág. ev. egyházmegye szent-andrási gyülekezetének újonnan választott lelkésze, H a j a s
E n d r e ur, e hó 3-án iktattatott be hivatalába. Az ünnepélyre sok vendég jelent meg, hogy üdvözölje a fiatal
lelkészt, a ki előbb Győr-Szemerén hivataloskodott.

carnatus reactionarius környezete ma is jobb szeretné, ha
fönállana a concordatumos, egységes Ausztria, melynek
Horvátország oly kész szolágja volt mindenha !
* A ,Szarvasi Ujság"-ban olvassuk, hogy Dr. Szeberényi Gusztáv bányakerületi superintendens úr, Kemény
Mihály esperességi felügyelő úr, s több lelkész társaságában mult hó 31-én odaérkezett. A berényi útnál nt. Sárkány János úr magyar, az ev. nagy templomnál nt. Áchim
Ádám úr tót szónoklattal fogadta Még ugyanaznap tekintélyes egyháztagokból álló küldöttség kereste meg a superintendens urat, élén Haviár Dani úrral, mely a tanitói
meghívók megcsonkitása elleni, valamint a magyar nyelvű
isteni tisztelet tárgyában készült emlékiratokat nyújtotta
át, élő szóval is fölkérvén a superintendens urat, mindkét
Keresztyén egyháztörténelem. H a r m a d i k korszak.
tárgyat illetőleg kánonszerű intézkedésre, s egyszersmind
Az egyház pápaságtól függésének kora Hildebrándtól Luaz előhaladott művelődés, ugy a szarvasi magyar ajkú
therig 1046—1517-ig Kr. u. Főleg Gieseler nyomán irta
hivek igényeinek köteles tekintetbe vételére.
Balogh Ferenc hittanszaki tanár a debreceni ref. kolle* Balázsfalva, szebeni egyházmegyebeli ref. egyházgiomban. Debrecen, kiadja Csáthy Károly gazd. tanint. ! községet nagy csapás érte. A Nagy-Küküllő árja a papkönyvárus 1877. Ara 1 forint.
lakot, iskolát, tanitói lakot s a gazdasági épületeket nagy* A m a g y a r zarándokok R ó m á b a n . A S c h l a u c h
mérvben megrongálta, s a szegény gyülekezet nem képes
Lőrinc szatmári püspök vezetése alatt Rómában járt
ezeket a maga erejéből helyreállítani. Méltán jegyzi meg
magyar küldöttségen tudvalevőleg az a furcsaság esett
Ágoston Mózes ottani ev. ref. pap esdő felhívására az
meg, hogy Rómában nem látott pápát. A vatikáni udvar
„Erd. Prot. Közi.," hogy „örök szégyen volna ránk nézve,
major-domusa azt követelte, hogy a magyar tisztelgők az
ha hidegen tudnók nézni, hogy épen Balázsfalván, a gör.
osztrákokkal egyszerre és pedig a prágai érsek, herceg
kath. érsekség székhelyén, ref. egyházunk, mely ott
Schwarzenberg bibornok vezérlete alatt járuljanak a szent
egyszersmind a magyar nemzetiség egyetlen bástyája, végatya színe elé. A magyarok erre reá nem állottak, mivel
pusztulásra jusson. " Nyujtsunk segédkezet a csapások
ők Magyarország klérusát akarták képviselni, nem pedig
terhe alatt sülyedezőnek !
az osztrákok uszályául szolgálni. Ebbeli nézetüket előter* A Csurgói ref. nagy gymnasiumban a vizsgák a
jesztvén az udvarmesternek, nagy nehezen kieszközölték,
következő rendben fognak tartatni: junius 25-én a VI.
hogy másnapra külön audentiát nyerjenek. A következő
osztályban, 26-án az V. oszt,, 27-én a IV. oszt., 28-án
nap reggelén azonban a major domus sietett értesíteni a
a III., 29-én a II. oszt., 30-án az I. osztályban. Junius
szatmári püspököt, hogy ő szentsége, orvosi rendelet
25-én délután 5 órakor fog tartatni a testgyakorlati
folytán, az nap nem adhat senkinek kihallgatást, de küvizsga, szavalat és összhangzatos ének p r ó b á j a ; ekkor
lönben is a magyarokat csak a horvátokkal együtt szánosztatnak ki a jutalmak is.
dékozik elfogadni Schlauch püspök tudósítván e határo* Értesítés. A nagy-kőrösi dunamell. ref. egyházzatról a magyar zarándokokat, azok jelentékeny része
kerületi tanítóképző intézetben a tanévet bezáró nyilvárögtön elhagyta a szent várost, mig a többiek is csak
nos vizsgálatok folyó évi junius hó 25. és 26. napjain
nagy nehezen voltak maradásra birhatók. Az audentiára
fognak megtartatni; ezek bevégezte után szeptember
kitűzött órában Schlauch Lőrinc a magyar küldöttséggel ' 1-éig szünidő lesz; a mikor is a jövő tanév megkezdődik
megjelent, s mint az a dolog természetében feküdt, ezekMAGYAR ANTAL, igazgató tanár.
kel az együttes magyar-horvát tisztelgők élén akart a
* A kun-szent-miklösi ref. gymnásiumban a nyári
pápa előtt megjelenni. A horvátok azonban ez ellen kiközvlzsgák f. hó 25-én kezdődnek.
keltek és siettek a major domusnál panaszt emelni, ki
* A bonyhádi ág. h. ev. algymnásiiMiban a t a n é v azt határozta, hogy a horvátok fognak elől menni. A
záró nyilvános vizsga f. évi junius hó 26. és 27. napjain
magyarok erre rögtön eltávoztak s nem vettek részt a
tar tátik meg. Az IGAZGATÓSÁG.
fogadtatásban. A mennyire helytelenítendő maga az egész
* IVSai számunkhoz van mellékelve Kókai Lajos
zarándokolás egy idegen e m b e r , egy külföldi trón zsákönyvjegyzéke. Kókai úr Osterlamm és Petrik összes
molyához, annyira dicsérendő a magyar papságnak ez
kiadványait átvette, s célja e g y k ö z p o n t i p r o t e s alkalommal ismételten tanúsított hazafisága. Ugy szólván
t á n s i r o d a l m i k ö n y v k e r e s k e d é s t folytatni.
szerencse a szerencsétlenségben. Annyi bizonyos, hogy
Az átvett prot. egyh. művek és iskolai könyvekhez uj
a hazai klérus ilyetén mély hazafias érzelme biztosítja
borítékot nyomatott s azok árait lejjebb szállította
számára továbbra is egyháza egy jó részének bizalmát.
* A német p r o t e s t á n s theologiának e g y i k
legréHogy a pápa elébök tette az osztrákokat, sőt a maroknyi
gibb s legmunkásabb vezérbajnoka T h o 1 u c k F r. Á s
horvátokat is, azon sohse csodálkozzanak. A pápa, s inhallei volt tanár f. hó 10-én 80 évet haladó korában,

lárdi Lidia 30, Nagy Juliána 40, N. Szabó Juliána 10,
N. Szabó Rozália 10, Asztalos Victoria 10, Diós Rozália
10, Szabó Rozália 4, Szalárdi Rozália 20, Balogi Eszter
5 krajcárt.
P é t e r L a j o s rácz-hidasi ev. leik. úr 3 frt, melyhez adakoztak a beküldő leik. 1 frt 46 kr. a következő
confirmándusok pedig, u. m. Pitz Menyhért 20 kr., Melcher
* Triesztben közelebb az olasz konzulság palotája
János 10, Kaufoian János 10, Pfeiffer János 4, Till Kriszelőtt nagy tüntetéssel kiáltozták : „Éljen az alkotmány,
tina 20, Neun Erzsébet 20, Mühl Erzsébet 20, Schauerle az ultramontánsággal 1" csak nagy nehezen lehetett a
mann Erzsébet 20, Kőnig Katalin 20, Gundermann Karendőrségnek a tömeget lecsendesíteni.
talin 10 kr.
* Prágában pár héttel ezelőtt a jubileum napján szinH a f e n s c h e r K á r o l y sárvári ev. leik. úr 2
tén nagy tüntetések fordultak elő a pápa ellen, többek
frt 80 kr., melyhez a következő confirmáltak adakoztak :
közt Pius egyik közelebb kibocsátott bulláját Prága mel- j Einbeck Béla 64, Berke József 20, Bundschuh János 4,
lett egy hegytetőn ünnepélyesen megégették.
Gáspár Béla 4, Hafenscher Károly Pál 6, Geschrey Ida
35, Tomka Liza, 30, Karner Otti 20, Braun Liszka 20,
Móritz Emma 10, Bundschuh Mári 10, Freutl Kati 5,
Gruber Lidi 5, Patyi Treszka 4, Róka Mári 3, Hafenscher
ADAKOZÁSOK.
Vilma 40 krt.
B a l o g h G y ö r g y bicskei ref. leik. úr 3 frtot,
A budapesti protestáns árvaházra. S i p o s s P á l
melyhez a következő confirmándusok adakoztak : Márkus
ref. leik s esperes úr a fóthi confirmándusok részéről
Lidi 10 kr., Pósfai István 40, Végh József 20, Bakó
3 frt. É r i F e r e n c ref. leik úr a p a c s é r i confirmánJózsef 40, Pósfai István 5, Horvát Lajos 15, Jakab Endre
dusok adományát. 7 frt C s i s k ó J á n o s kassai ev, leik.
20, Jakab Ilka 20, Némedi Juli 5.. Tolnai Kata 10,
úr a confirmándusok évi adományakint 10 frt, 50 kr. a conBoldizsár Mihály 10, Gál János 5, Pötörke István 5,
firmátióval összekötött offertorium eredményenként 8 frt 15
Bellavics András 2, Pötörke Sándor 5, Szabó Zsuzsi 10,
kr — 18 frt 65 kr. B o g n á r E n d r e lov. patonai ! Kovács Erzsi 1, Lénárt Mári 3, Sebestyén János 20,
ev. leik úr 1 frt, a confirmándusai részéről 1 frt. 50 kr.
Gudics Kati 10, Némedi Éva 10, Nagy Lidi 4, Pap
= 2 frt. 50 kr. K o s s á K á r o l y n. falusi ref. leik.
Lajos 10, Csónaki Lidi 10, Lengyel Kata 10 kr.,
úr az első izben úrvacsorázó gyermekek részéről 1 frt
M á t h é J ó z s e f csákvári ref. leik. úr 2 frt, mely60 kr, egy közel rokonától 10 frt = 11 frt. 60 kr.
hez járultak: Német József 10, Kovács Róza 20, MedV a r g h a L á s z l ó sziget-monostori ref. leik. úr a congyesi Eszter 20, Csikesz Zsófia 16, Sáfrán Juliánná 10,
firmáit gyermekektől 1 frt, N é m e t h K á r o l y szék.Mészáros Lidia 10, Baranyai Lidia 10, Németh Erzsébet
fehérvári ev. leik. úr az evang. iskola árvaperselyében
10, Komáromi Zsófia 10, Katona Lidia 10, Hardi Erzsi
gyűlt 5 frt 40 kr.
5, Varga József 4, Bakonyi János 3, Szakái Juli 3,
L a u k ó K á r o l y kecskeméti ev. leik. úr a conKrump István 3, Kaszap Sándor 3, Szakái Éva 2, Szőfirmáltak részéről 4 frt 50 krt., melyhez adakoztak Schrnidt
lősi József 2, Héring Sándor 2, Setét Gábor 2, Jónás
Károly 2 frt, Boer Ilka 40 kr., Voelker Mili 50, Rhúz
János 2, Halász István 2, Süveg Lajos 1, az egyház
Mari 20, Kolozsi Juczi 20, Adreiszko Erzsi 10, Ugrik
40 krajcárt.
Mihály 50, Rechtoris Károly 20, Molitorisz Julcsa 20,
S z ű c s J á n o s hídvégi ref. leik. űr 1 frt 1 krt,
Tóth Teréz 10, Falta Pál 10 kr.
mely a következő confirmáltaktól gyűlt össze: Balázs
meghalt. Theologiai irányának — mint önként értetik,
voltak ellenei, bár e téren is a békéltető közvetítő iránynak volt híve, de tiszta, s mély vallásos kegyességéről,
az iíjuság iránti őszinte szeretéről, meleg érdeklődéséről
minden volt tanítványa, többek közt e sorok irója is
tisztelettel s kegyelettel emlékezik.

Lajos 20 kr., Csordás Péter 10, Györkő Péter 10, FeS z ő l l ő s i A n t a l makói ref. leik. úr az általa
kete János 2, Balog Tinka 10, Petkó Juli 5, Ambrus
közelebb confirmáltak adományaként 9 frt 78 kr, melyMári 6, Szilágyi Sára 10, Petkó Sára 8, Kun Zsuzsa 10
hez adakoztak: B. Nagy Rozália 40, Szentpéteri Rozália
10, Dobsa Rozália 8, Szilágyi Katalin 10 kr. Pap Juliána | Csőszi Mári 5, Szűcs Mári 5 krt.
1 frt. Kúsz Victoria 6, K. Kis Victoria 2 kr. Szőllősi
A budapesti r e f . theologiai intézet convictusára.
Ilka 4 frt. Nagy Juliána 30, Huszár Juliána 10, K. Kis I (Negyedik közlés.) A sziget vidéki reform, egyházak 5 frt
Juliána 4, Jó Victoria 10, Csávás Victoria 3, Nagy Gy.
21 kr, a pesti ref. egyház több presbytere 40 frt, a szóLidia 4, Biró Anna 5, Sarkadi Rozália 10, Biró Victoria
ládi ref. egyház 2 frt, ugyaninnen Debreceni Sándor leik.
5, Jó Klára 4, Szatmári Juliána 10, Görbe Katalin 5,
úr 60 kr. egyes hivek alamizsnája 1 frt 40 kr.
Szalárdi Sára 2, Jó Victoria 3, Fazekas Eszter 10, KeA Bátky árvák részére. V á r i S z a b ó S á m u e l
lemen Rozália 10, Jó Klára 10, Szűcs Etelka 10, Dömötisza-földvái'i
ref. leik. úr küld a Bátky-esaládnak 5 frtot.
tör Katalin 10, Túri Jolánta 10, Szilágyi Eszter 4, Diós
A
barsi
egyházmegyének
pedig, mely Bátkyn nem könyöJuliána 20, Sáfri Klára 10, Bárányi Eszter 10, Erdei
rült,
egy
apprehensiót.
Juliána 10, Szilágyi Rozália 2, Cs. Kis Eszter 10, Mészáros Juliána 2, Gera Éva 10, Szabó Juliána 20, Sza-

B i z o n y í t v a ;
Pestmegye Pánd község elöljárói s úgy szinte alulirt szakértők által hite'esen bizonyittatik,
t. i f j j . O r s z á g i i

S á n d o r

hogy

budapesti lakos m. k. udvari orgona ópitő úr által ev. ref. templo-

munkba készített 1 0 változatú teljesen uj, előjátszó, pedálés orgona belszerkezetóre
mind a munka, a lehető legjobb, összhangzata kellemes,

nézve mind az anyag,

külső alakja pedig igen csinos és izlésteljes,

úgy-

annyira, hogy fent címzett orgona építő úr művével mindnyájunknak teljes megelégedését, saját maga részéről pedig nagyra becsülósünket megnyerte.
Minél fogva mi őt minden olyan egyházak elöljáróinak, kik orgonát építtetni szándékoznak, szives
pártfogásuk ós figyelmükbe ajánljuk.

Bocsor István, pándi orgonista.
Molnár Pál, tanitó mint szakértő.
Benedek László, ref. lelkész.
Gyürky Pál János.

Topor
TyepkÓ
Hegedűs
Maskay

2 P SL 1 37" SL

Z

Sámuel.
István, gondnok.
Dániel, bíró.
Károly, jegyző.

3L t -

A kisújszállási ref. egyház pályázatot hirdet az I-ső elemi s ezzel parallel osztályú fitanitói állomásokra.
A) Évi javadalma egyik egyik tanítónak: 1. 2 5 0 f r t o. ó. 2. 6 hold szántóföld, 1 6 0 0 négyszeg
ölével, adója az egyház által

fizetve,

3. 17 köböl kétszer búza,

15 köböl

árpa az egyházi magtárból.

4.

2 legeltetési jog, inig közös legelő lesz. 5. félöl tűzifa.
B) Tanítók kötelessége: 1. Az első elemi
rint reájok eső vasár- és ünnepnapokon

2

fiosztályok

külön tantermekben tanítása; 2. A sor sze-

harangozás közt a templomi

éneklés vezetése.

A fent nevezett

állomások egyikével a nyári tornászatnak I — VI. gymnasiumi osztályokban s az iskolabizottság által kijelölendő (jelenleg 2 felső) elemi osztályokban tanítása is összekötve van,
1 2 0 frt tornatanitásidij

melyért havonként 2 0 frt, összesen

fizettetik.

Megválasztott tanítók állomásukat folyó évi szeptember 5-dikén múlhatatlanul elfoglalni kötelesek*
Pályázat csak okleveles tanítóknak nyittatik. — A tornatanitási képesség okmáuyilag külön is igazolaudó.—
A kellően felszerelt folyamodványok

folyó évi julillS 29-ig Illyés Bálint iskolabizottsági elnökhöz küldendők.

Kelt Kisújszálláson 1 8 7 7 . junius 1 0 .

Az iskola

bizottság.

A karczagi ref. főiskolában megürült egyik elemi tanítóságra pályázat hirdettetik. Évi
3 1 5 f r t o. ó., 15 köböl kétszeres búza, 15 köböl árpa, 4 2 f r t lakbér.

Kötelesség az elemi

fizetmóny

fiiskolában

a

3-dik, vagy e helyett akármely raás osztály tanítása. Pályázni kívánók kellőleg felszerelt folyamodványukat
tiszteletes Hajnal Elek ref. lelkész úrhoz,

mint a karczagi ref. iskolaszók elnökéhez

folyó évi augusztus

hó első napjáig küldjék.
Karczagon, 1 8 7 7 . junius hó 3.

Kovács

Imre,

iskolaszéki jegyző.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: F a r k a s József.
Nyomatott: D e u t s c h M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

Lapunk mai számához a Franklin-társulatnak előfizetési felhívása van mellékelve.

Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. junius 24.

s z .

PROTESTÁ1TS

' S ISKOLAI
ZElóflrsetési díj:

Szerkesztő- és
KIAD

V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. 1. em.

IP

Hirdetések

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

Ó-HIVATAL:

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Teljes számú példányokkal mindég' szolgálhatunk. "Hü

Előfizetési felhívás
a

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP"
1877-dik évi második félévi folyamárar-is^SKXasílStScl^

E l ő f i z e t é s i clij:
Félévre (julius—december) 4 = forint S

Ö kr, negyedévre £ 2 forint-

kr.

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Budapesten,

1 8 7 7 . junius hóban.
Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

Főmunkatárs:

Farkas

József.

Dr. Ballagi Mór.

nem tudják az érvek bástyáit az érvek hadoszlopaival,

Protestáns egyházunk jelene,

logikával megostromolni; hanem mihelyt az u j eszmék
hullámai

in.

csapkodják

a régi vár avult

szirtfokait,

azonnal a végítélet ostorcsapásaitól félnek s ugy akar-

Egy, tehát, a mi ma is legszembetűnőbb, hogy

ják a várerődök ingadozó falait az idők rohamai ellen

a keresztyén hitfelekezetek körén belől létező különb-

megvédeni, hogy a vár belsejébe mélyen behúzódnak,

féle theologiai

még mélyebb á l o m karjaiba bocsátkoznak,

pártok,

vezérfórfiai, a vallásos
a

m a i felvilágosult

s e pártok
nézetek

időben,

közemberei ós

különbözősége miatt,

épen xigy gyűlölik és

babonás, ki a villámoktól való féltében elalszik, hogy
ne hallja az égi háború zúgását.

üldözik egymást, mint a sötét barbár korban, midőn
még

az egyházi

testületek,

máglyával

és pallossal

akarák elnémítani a szabad eszmék nyilatkozatait.
Felette fájdalmas dolog,

hogy a föld

savai,

Mitől félnek voltaképen az ily emberek, mi valóban meg nem foghatjuk. Attól félnek talán,
vitás,

mely a zajló évezredek futásában ront,

épít, alkot megszűnés

aesthetikusok,

az ős erő ma

még ma sem tudnak

és minden

egymással

pennaforgatók

higgadtan beszólni;

hogy

a szellem alkotó ereje, ama végetlen isteni producti-

a világ tudós és bölcs férfiai, philosophok, theologok,
publicisták

mint a

alkató

bont,

nélkül, attól félnek, hogy ez

m á r megcsökkent;

ma már h i t-

géniuszokat nem is képes előhozni
49

az idő

méhe!

Soha

se

féljenek. A szellemvilágban

megállapodás soha;

nincs

az ős teremtő isteni erő itt is

s é g é n e k zászlóját ma

sem lehet még egészen ki-

bontani, elveit, eszméit,

nem lehet a magok

épen ugy dolgozik, hat, alkot folyvást, mint az anyagi

világboldogító fényében feltárni.

világrend téréin történik. Örök forrongás, az eszmék

melyekről

tengerének örök zúgása,

dolgot mondhatnék

itt is.

S ez örök

szélvészek, viharok vannak

forrongás, az őserők

tűzkatlana

évmilliárdokat

tengere, hogy a szellemvilág kimagasló oázait:

gondolatjai

ház,

hit,

vallás,

Isten,

K r i s z t u s és v á l t s á g ,

hullámaival elborítsa, ha-

nem hogy a g o n d o l a t o k
a vallást

a traditio

emberiséget a t ö k é l y

halhatatlanság,

igaz gyöngyeit előhozza;

porából

tisztára mossa s az

felé vezérelje.

„Még sok

de ti azokat még most

el nem hordozhatjátok", azok a v a l a m i k , világ ölelő,

épen nem a halálra mutat. Nem azért zúg az eszmék
egy-

Azok a v a l a m i k ,

ő igy szólott tanítványainak:
nektek,

isteni

átkaroló

aligha

ma

fényes lelkének

ama titkos

is vérpadra nem vinnék az

embert, Az ő egész lénye, istensége, szellemi mivolta,
vallásos eszmevilágának

középpontja

a

szeretet

volt. E magasztos eszme magában foglal minden dicsőt, minden istenit. Ez eszmében egy ezredéves büszke,

Hadd zúgjon

erős, hatalmas világrendszernek üzente meg a Krisztus

hát az a tenger ma is, mint zúgott két ezred évvel

az irtó háborút; meg van ez eszmében támadva minden

ez előtt; hullámai hadd csapkodják az emberi g o n -

a mi aljas, a mi földies : születési gőg, birtok-aris-

dolatokat, hitalkotások

tokratia, még az ószaristokratia is, inert azt mondja

bástyáit; ne féljünk,

ó 1 ám még ma is a ki hajdan a

háborgó

tenger

a hiteszmék nagy fejedelme : „Ingyen vettétek, ingyen

habjait lecsillapította ; hozzá hajoljanak lelkeink ; ő

adjátok." Próbáljuk már most Krisztusnak, a szeretet

legyen hitünk fénytornya, vallásunk horgonya, vallás-

vallásának nevében, próbáljuk letépni a születési gőg

erkölcsi életünk vezére, alphája ós ómegája.

homlokáról a családi fónykoszorút; a birtok-aristocra-

nak

Keressétek először az Istennek országát ós an-

tiát sürgessük valami nagy áldozatokra, olyan formán

igazságát,

például,

ós mindenek megadatnak

tinektek;

eljő a szent Lélek és az minden igazságra meg fog
tanítani titeket. íme, a nagy

mester intő parancsa

ma is hozzánk két ezredév multán.

Keresésre,

mint a Krisztus

„Eredj el,

nyeknek" ; vagy próbáljuk például azt mondani korunk
ószaristokratáinak,

vagy épen a hierarchiának : „hall-

játok,

fel bennünket

gyogványos fogatok

a mi Krisztus

urunk, ki árbocként áll ma is a zajló idők
kán ;

kiben ami i s t e n

ós i s t e n i

h a l t , fel sem t á m a d o t t ;

szirtfo-

volt meg sem

nem támadott fel, mert

a gazdag ifjúnak:

ós osztogasd minden jószágodat a szegé-

kutatásra, a szellemvilág nem szűnő buvárlatára hív
ama l á n g s z e l l e m ,

raondá

ingyen vettétek,
a

ingyen adjátok;

díszes, ra-

Grolgotha tövis

koszorújával

se hogy sem passzolnak össze ; ne domináljatok, hanem
tanítsatok;
Istennek

bemeszelt koporsók! elvétetik tőletek az

országa,

ha hozzá

nem merjük is tenni,

ó 11 kezdettől fogva, ó 11 Istenben ós az Isten ő benne

hogy

,,És által adatik a szegényeknek" ;

a felbiz-

ós Isten vala az ige; n e m h a l t meg mert ó 1 ma

gatott darázs fészkek mindezen csoportjai nem fognak-e

is, ó l örökké. És ez nem képletes, nem költői virá-

millió és millió

fullánkkal reánk rohanni,

gos beszéd, hanem

nem hallgatunk,

hát a k á r h o g y

erős vallásos meggyőződés ben-

s ha el

el is h a l l g a t -

tatni.

nünk.
Ez értelemben a n i c a e a i zsinat 325-ben igen
bölcsen cselekedett, midőn a Krisztus istenségét

e

Krisztus sem azért ment ám G-olgothára, mert a
monotheismus tanának követőit megtámadva, s magát,

formulában állapította m e g : „Isten Istenből, világos-

a mi pedig tiszta szent igazság, I s t e n f i á n a k

mon-

ság világosságból, igaz Isten igaz I s t e n b ő l „ a z o n o s

dotta. E szelid ábrándozásokat a h a t a l o m

az atyával* ; csak a püspök urak tértek le a Krisz-

ülők bizony

tusi alapról, midőn Ariust száműzték, tanának leiróít

hanem megfeszítették azokért a v a l a m i k ó r t , azok-

pedig halálra ítélték.

ért a s o k d o l g o k é r t ,

És itt helyén valónak látjuk habozás nélkül ki-

ványok

még

polcán

megtudták volna neki bocsátani :
melyeket az egyszerű tanít-

még el ugyan nem- hordozhattak,

de a me-

mondani azt, hogy a szabadelvű theologiai irányzatnak

lyeket a magasabb

esze ágában sincs,

mutató farizeusok ós Írástudók, ós a papi fejedelmek

hogy a K r i s z t u s

istenségének

dogmáját megdöntse; az okok, melyek az ős egyházat
e dogma megalkotására bírták,

fennállanak nagyobb

részint még ma is. A Krisztus s z e l l e m i

teljes-

műveltséggel bíró túifinom, kép-

nagyon is jól láttak s ideje korán ós/revettek.
A Krisztianismusban rejlő k o v á s z
melytől a hajdankor hatalmasai féltek;

volt az, a
a

megtá-

m a d o 11 é r d e k e k
a

voltak azon k ö s z i r t. melyen

keresztyénség- világátalakitó

törekvései

hajótörést

alapítóhoz

mindegyik

hogy

szabadelvű

mi

szenvedtek. A támadások zajló villongásai között nem

alapdogmák

tehetett mást az ifjú, de életerős keresztyénség, mint

megengedjük;

azt,

is magokat

hogy egy t a n r e n d s z e r t

alkotott,

melybe

forrón

ragaszkodik:

theologok,

tudományos

csakmég

az

vizsgálatát

is

és ha némelyek .ha'álra

a Krisztus i s t e n

vagy i s t e n i

felett, még akkor

désének fonalát az emberiség

Nicaeában Áriussal cselekedtek az ott zsinatolt püspök

Krisztianismus mint l é l e k
e I v,

nem találván szíves

államaiban,

tehát

rendszer,

fellépett

és é l e t ,

mint

A

örök

fogadtatásra a hajdankor
azokban

mint tudomány;

mint

dogma-

a Nicaeában zsinatolt

tennénk

urak. Mi a h i t e s z m é k
általában

neui

félünk,

mennyire

irtózunk

úgy

velők,

volta

létalapjait leraká, s a vallásos szellem jövendő fejlőkezébe szolgáltatá.

sem

nevetnék
mint

szabad megvitatásától egy-

ép úgy nem félünk,

a politikában

ép

mint a

úgy,

mint

a

theologiában a szélső irányzatoktól; de mi tanfogal-

atyák, midőn a Krisztus istenségét kimondották,

lehet

mak- s vallásos meggyőződéséért senkit üldözni nem

öntudatlanul,

mint

tudunk,

de

semmi

kijelenték a Krisztus

egyebet

nevében

nem
az

tettek,

ostromrohamokat

intéző világnak, államoknak és társadalmaknak:

ha,

levén

meggyőződésünk,

hogy a

valamint emberek alkották, ugy emberek meg is változtathatják ;

csak

a nihilistáktól,

a Krisztus tana

nem hagytok élni, mint elvet, élni fogok mint tudo-

felett nevető könnyű lelkektől

mány, s Confessioimban

egyházunkat, mentse meg a társadalmat.

megőrzöm ós lerakom a jö-

vendő fejlődés alapcsiráit.
Ott hibáztak,

dogmákat

mentse

meg az Isten

Miért engedjük meg, még az alapdogmák fesze-

ismételjük, a szent atyák,

hogy

getését is ; miért nem félünk a vallásos eszmék szabad

saját tudományos meggyőződésük mellett nem hagytak

nyilvánulhatásától,

élni másokat s elnyomni törekedtek az igazságot ke-

ceritással fogjuk elmondani.

reső gondolatokat.
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István.

(Folytatás.)

Aztán meg mi beérjük azzal is, ha megmozgattuk
ezt a bálvány, de gyökerében korhadt fát, melynek majd
csak találkozik Winfried Bonifaciusa annyi szaktudós
között! Még csak a kezdeményezés dicsőségét sem arrogáljuk magunknak, csak figyelmét akartuk az illetőknek
fölhívni, hogy harapjanak valahára bele ebbe a keserű
almába, ha bele vásik is foguk! Mi ugy hisszük, hogy
ennek a bonyolult csomónak, mely akár gordiusinak is
tisztességesen beillenék, annyi szakember között, ha komolyan hozzá látnak, majd csak akad Nagy Sándora, a
ki végre magas elméjének éles szellemi kardjával a kérdést megoldja, ha nem is szeli ketté a csomót!
Részünkről megelégszünk, ha csak egy szálát is
sikerült kibontanunk e bonyolult csomónak, melynek ha
találkozik Theseusa, nem kétkedünk hogy kivezet e töm49 *

kelegbol, melynek Minotaurnsa évek hosszú sora óta
legjobb erőinket emészti és fogyasztja.
De mire való ez a sok frázis és hasonlat? Fogjátok mondani l „Hic Rhodus hic salta !" lássuk hát: „quid
valeaiit humeri \ u
Részünkről tehát, hogy soká hímezni hámozni ne
láttassunk, kifogásoljuk mindeneknek előtte :
először a rendszert, azután
másodszor a methodust.
A rendszert illetőleg ki kell határozottan jelentenünk, hogy a megcsükönüsödött copffal, mely sem a
meglevő viszonyokhoz alkalmazkodni, sem a kor intő szózatát megérteni nem akarja, haladéktalanul szakítani
kell. A görög nyelvet illetőleg az idő jeleit és intését
megértette : a mennyiben csak az ötödik osztályban rendeli
megkezdeni. S minthogy ez osztályba a tanulók bizonyos
anyanyelvi tájékozottságot és alaposságot hoznak magukkal, s koruknál fogva felfogásuk is érettebb, itéletök is
élesebb, emlékező tehetségűk még hivebb és erősebb:
mindezen okoknál fogva, mint azt a tapasztalás is igazolja, rövidebb idő, kevesebb fáradság és erőfeszítés mellett a r á n y l a g több és nagyobb sikert tanúsítanak,
mint a latin nyelvben nyolc esztendő alatt. Pedig egyik
is csak olyan holt nyelv s igy tökéletes „terra incognita"
a fiuk előtt, mint a másik. Ebből tehát az következik,
hogy mivel a fennálló viszonyokhoz! ilyetén bölcs alkalmazkodás előnyösnek és célszerűnek bizonyult be, applikáljuk a latin nyelvnél is, s az első és második gymnasiális osztályokból haladéktalanul küszöböljük ki ezt is.
Szinte hallom, hogy ugrálnak és jajdulnak fel a merénylet indítványozására a régi gyakorlat hivei, hogy a púderes copf szinte égnek mered!
Részünkről „propter reverentiam illis debitam", bármennyire respectáljuk is azt a copfot, de ez egyátalában
nem tartóztat vissza, hogy meggyőződésünket nyíltan és
férfiasan ki ne mondjuk. Nekünk nem szabad e részben
sem, az egynyelvű nagy Németországhoz alkalmazkodnunk,
hanem meg kell fontolnunk azt, hogy e tekintetben is
mint sok más részben szerencsétlen honunk polyglott
ország, melynek fiai 3—4 nyelvet kénytelenek tanulni
egyszerre. Ezt a nyelvgalimathiást pedig alig érzik oly
mérvben más intézetek, mint a . felvidék tanodái, melyekben három vagy legalább két nyelven kell a tanároknak
magyarázniok, a növendékeknek pedig három élőnyelvet
tanulniok. Adjunk ezekhez még egy negyediket, még
pedig egészen idegen, s hozzá holt nyelvet, a latint, s
kész a szellemi quodlibet, a modern Bábel, az épületes
nyelvgalimathias, kivált ha szabad tantárgynak még egy
idegen élőnyelvei is oda gondolunk.
Kérdjük már most: avagy nem fövenyre épitünk-e
ily nyelvzagyvalék mellett, nem a Danaidák munkáját
végezzük-e tanítványaink körül ? Igényelheti-e az ily
beosztás a rendszer nevet vagy címet ? mely nem alkalmazkodik a viszonyokhoz, nem veszi tekintetbe a körülményeket, nem a növendékek lelki-testi tehetségeit, sem
a tanárok erőit; hanem vakon követve más szerencsésebb

országok tanügyi rendszerét, a magáét ezen kaptafára
üti! Azzal, hogy itt is szőrit, ott is — pláne — kireped,
nem gondol: elég hogy a csizma készen van, akar bő
akar szoros; azért van a varga, hogy tódozza és fódozza.
A mi a pensumok s általában az olvasmányok
beosztási módját és mértékét illeti az egyes osztályokban,
ezeknél sem alkalmazkodik sem a viszonyok, még pedig
nevezetesen változott viszonyokhoz, sem a tanulók e tekintetbeni felettébb gyönge előkészültségéhez. A mi 30-40
évekkel ezelőtt a latinos világban jó, célszerű és sikerre
vezető lehetett, ugyanaz most a jelen viszonyok között
célszerűtlennek sőt tarthatatlannak bizonyult be. Más
volt akkor a szellem, a társadalom, mely még a latin
nyelv hatalma- és befolyásának varázsa alatt állott, mások
voltak a nézetek sőt az erkölcsök is, e nyelvre nézve
mindenesetre kedvezők; annálfogva a beosztási rendszert
keresztül is lehetett vinni még pedig sikerrel. De ez idő
szerint egészen más nézeteknek hódol a társadalom, e
nyelvre nézve kedvezőtlen sőt ellenségeseknek, mint azt
fennebb eléggé kimutattuk, m á s, és tegyük hozzá sok
részben tisztultabb légkörben mozgunk, ép azért a legnagyobb anomaliának és ellenmondásnak declaráljuk :
meghagyni a régi beosztást és rendszert in theoria, de
beérni igen csekély, sőt semmi eredménynyel in p r a x i !
Nem lehet már most a fiuktól annyit követelni mint
annak előtte! fogjátok mondani, hiszen azt minden okos
ember vallja; de épen mert ezt vallja, annálfogva kötelessége mint okos embernek alkalmazkodnia a tényleges
viszonyokhoz, kötelessége szakitni a régi copffal s uj
alkalmas és célszerű beosztási kaptafáról azaz rendszerről
gondoskodni!
De vegyük a dolgot ugy a mint az életben és gyakorlatban van, s kezdjük a discipuluson.
Ha népiskoláinkat tekintjük, azoknak ki- berendezésését, belszervezetét és tanerőit, el kell ismernünk, hogy
noha az utóbbi időben sok történt ez irányban, mindazonáltal c s e k é l y d i c s é r e t e s k i v é t e l l e l még igen
sok kívánni való marad. Hány helyet tudnánk megnevezni, a hol a négy, illetve hat osztályú elemi — vagy
ha ugy tetszik — polgári iskolát egy, legfelebb két tanitó vezeti.
És milyen vezetés, tanitás ez! A fiúnak itt kellene
nyernie amaz alapot, különösen pedig anyanyelvében, a
melyre a gymnasium biztosan építhessen. De uramfia!
micsoda alap ez? olyan, hogy legtöbbje folyékonyan
biztosan és kellő hangsúlylyal olvasni sem tud ; nyelvtani
ismeretekről pedig a legprimitivabb értelemben is, szó
sincsen. Nekünk pedig illetve a gymnasiumoknak, minden rendes négy osztályú népiskola bizonyítványait respectálnunk kell. Összesereglik tehát — kivált itt nálunk
— az ox*szág minden vidékéről (természetesen a németnyelv kedvéért) olyan keverék és zagyvalék, hogy ezeknek sikeres tanítása, ha nem is emberfeletti, de mindenesetre életölő sisyphusi munka. Tessék már most ezekkel, a kik saját anyanyelvükben semmi alappal nem bírnak, s kik magyar vagy szláv létökre mindent németül

tanulnak, a latin nyelvben eredményt mutatni! Hát nem
határos az absurduramal e nyelvgalimathias, ez idő és
erővesztegetés ? Nem volna-e sokkal okosabb dolog ez
időt és erőt az anyanyelv alapos megtanulására íorditani,
hogy a fiúnak ne csak afféle derengő sejtelme, de alapos
ismerete lenne a nyelvtanról, mondattanról, szófüzésről,
általában legalább egy nyelvnek belső szervezete és logikai rendszeréről !
Előkészitő osztályok hiányában tehát, sokkal bölcsebben járnánk el, ha a két első gymnasialis osztályban oly alapot igyekeznénk adni és biztositani növendékeinknél, melyre aztán a 3-ik és folytatólagosan a többi
osztályok annál sikeresebben és biztosabban építhetnék
Róma fölséges nyelvének szellemvárait.
Minthogy pedig, a miként azt elől, értekezésünk elméleti részében is eléggé élesen hangsúlyoztuk, az élőnyelvek határozott szellem- és jellemképző erővel bírnak ;
minthogy továbbá a szellem és nyelv között oki és okozati szoros összefüggés van, lehet-e várni, hogy fölzsendüljön, megfogamzást nyerjen a nemzeti szellem azon
gyermekben, kinek fölcsirázó gondolat magvai nem a

rrn

TZ>

A materialismus és a vallás.
(Folytatás.)

II.
Nézzük továbbá, mit tanítnak a materialisták földünk eredetéről, s az élet támadásáról s fejlődéséről. Szerintök földünk szülő anyja egy óriás gőz-tömb volt, a melyből mechanicus erők közreműködése folytán, több csillagok
között a föld is kivált; lassankint kihűlt s megtömörült.
Teremtő erőt itt sem lehet felvenni.
Midőn megjegyezzük, hogy a földnek ily módon
előállása, ha csakugyan kétséget kizáró bizonyossággal
áll is e feltevés, még épenséggel nem dönt azon állítás
ellen, hogy a világ alkotmány nem állhatott elő egy mindenható alkotó ész nélkül; felteszszük a kérdést: hogyan
keletkezhetett földünkön az élet ?
/
A föld forróságtól felolvadt állapotban, vagyis a
tűz áldó hatalma alatt volt kezdetben. A tűz azonban
tagadása az organicus életnek, s így mikor a hülés folytán
visszavonult a föld belsejébe, a felszínen életet nem hagyhatott hátra. Igy annyit kénytelen a materialismus is
megengedni, hogy az a mit életnek nevezünk, kívülről
jött hatás következménye. Igen is — felelik a materiálisták
kívülről jött a hatás egyszerűen a napsugarak hatása folytán
ugyan is az atomok a folytonos mozgás közben egy helyen végül ugy találkoztak, hogy e találkozás egyszersmind alapjává, kezdetévé lett az életnek. Mindez természetesen csak feltevés — mi bebizonyítva nincs, — sőt

nemzeti szellem talajába esnek, kinek feselő érzelembimbói nem a nemzeti szellem napjának sugáraira ébrednek, kinek felszökelő vágysarjai nem a nemzeti szellem
ápoló, erősítő légkörébe j u t n a k ? Nem következik-e be
ily gyermeknél szükségkép az, hogy szellemi élete vagy
ellentétbe jő nyelvi kifejezésével, vagy annyira elnyomorodik, hogy semmi képzetek és érzelmek nem lesznek
benne elég erősek, minthogy az anyatejjel szivottak még
gyöngébbek, semhogy megmaradjanak, az idegenek pedig az előbbire nem jegeccdhetnek !
Annálfogva, már csak nemzeti szempontból is, határozottan kiküszöbölendőnek tartjuk az I-ső és Il-ik gymnasialis osztályokból a latin nyelvet.
De továbbá ha a nyelvek tanulása a szellem gymnastikája, akkor ezen tulozás csak a lélek rovására törhetik oly gyönge fejletlen korban, mint milyenek az I-ső
Il-ik gymn. osztály növendékei.
JESZENSZKY PÁL,
lelkész-tanár.
(Folytatása

következik.)
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a mennyiben a belőle joggal vonható következtetések
igen közel rokonságra utalnak a bibliai teremtés elméletével, nagyon is kétes értékű a materialisták tanára
nézve.
Ha elfogadjuk ugyanis, hogy a mozgásban levő
atomoknak kedvező viszonyok közt találkozása egy helyen bizonyos alsóbb fokú életcsirát eredményezett, akkor
nem utasíthatjuk visssza azon hypothesist sem, hogy más
helyen, ezen atomoknak millió és milliószorta találkozása
közben jöhetett elő oly eset, hogy egy teljesen kifejlett
emlős, például — oroszlán állott elő. — Sot végtelen
számú találkozásaik közben támadhatott még tökéletesebb
összeköttetés is, ugy hogy egy öntudattal, észszel bíró
lény lépett ki közvetlen a természet öléből. Szóval az
élet eredetét pusztán az atomok esetleges találkozásából
magyarázó materiálistáknak van épen legkevesebb joguk
kigúnyolni a Mózes-féle teremtés történetét, melyszerint az
ember közvetlen a föld porából állíttatott elő.
Másrészről ismét, ha a fősúlyt az életkeltésnél nem
az atomok találkozására, hanem a közvetítő napsugárra
helyezzük, akkor ismét azt kell kérdeznünk: honnét
vette teremtő hatalmát az a pont a világ űrben — a
nap ? A válasz a materiálismus értelmében csak az lehet, hogy a nap is ezt az erőt más ponttól nyerte, s
igy tovább. E szerint az égi testek a rajtuk létezhető
élettel együtt csak ugy viszontszolgálás fejében szülik
és teremtik egymást végnélküli folyamatban. Alig fogja
tagadni valaki, hogy ezen hypothesis semmi esetre sem
észszerűbb a világ s életteremtő ész feltevésénél, hogyha végül

a materiálisták azt állítják, hogy tulajdonkép nem maga az
anyag teremté meg itt az életet, hanem az általa működő
erő, egy őstörvény, akkor már tulmentek az anyag határán, s elismerték a teremtő erőt. Szóval, ha egyedül
materiális alapon, pusztán az anyagrészek esetleges találkozásából akarjuk megfejteni az élet támadását, lehetetlen elkerülni a legélesb ellenmondásokat, s mig egyfelől
a csudát visszautasítjuk, másfelől még százszorta nagyobb
csudával állunk ismét szemben.
Felfakadván az életcsira, a tovább fejlődés a materialisták szerint az öröklés, alkalmazkodás törvényének
hatása alatt történt egy hosszú folyamatban, melyet legtalálóbban e név jellemez „harc a létért." Büchner értelmében, e fejlődés a természet kibontakozása, melylyel
a hal hüllővé, ebből madárrá stb. változik.
Darwin iskolája sokféle okokkal igen ügyesen tudja
támogatni ezen elméletnek valószínűségét, mindemellett
bizonyítékaival még távolról sem helyezte oly szilárd
alapra a leszármazás tanát, hogy a teremtő s rendező
észt mellőzve, kétely nélkül elfogadhatnák állításait minden pontban.
A darwinismus szerint : az első tény élettelen tojás
fejérnyi részek előállása volt, az individuális különbözés
ezek közt lassankint lokális különbségeket is támasztott.
Passiv vándorlás közben a vizbol felmerült ezen félig
folyókás részek egymással összekeveredtek, egymást áthatották, s igy támadt a tojásfehérnye-anyagok ama keveréke, a mi most is minden állat- s növénytest élő állományát képezi, a protoplasma (ős képződési anyag). Elete
azaz képessége érezni, mozogni, táplálkozni épen abban
áll, hogy vegyileg különböző állományok keveréke, ebből magyarázhatók ki delejes sajátságai is. Az igy nyert
mozgékonyság egyik oka annak, hogy ezen protoplasma,
a helyett hogy nagy tömeget képezett volna, igen kicsiny
cseppekre oszlott fel, Igy támadtak a még most vizeinkben élő legegyszerűbb teremtmények, melyek közül a
legismeretesebbeket az állattan amőbeknek nevezi. A
legközelebbi fejlődési fokot az amőb-féle lényeknek a
tulaj donképi sejtekké alakulása képezi. Ezen sejtek kétfélék voltak : némelyek meztelenek, s azért mozgók, ezek
az állati sejtek (infusoriák,) mások becsukódtak s igy
mozdulatlanok lettek, ez utóbbiak, az úgynevezett egysejtű algák valának a növények családfájának gyökei.*
Igy az elsó élő lények a legegyszerűbb organismussal birok, ázalag-féle állatok voltak, melyeknek testüket
csak egy protoplasma, vagyis egy sejt képezé. Ezek
igen elszaporodván, a létért folyó harcban az eledelért
küzdeni voltak kénytelenek. A hol egyenként nem boldogultak, a társulati szövetkezésben kerestek biztosítást.
Mindenik sejt ugyanis bírván azon tehetséggel, hogy
két, s aztán négy külön álló részre oszolhatott, ezen részek, most már önálló sejtek, egymásba tapadtak, s igy
megveték alapját sok sej tű növény és állati testnek, melyet az önfenntartás céljából alakult részvény-társulatnak
* Die Darwinscho Theorie. Dr. Jaeger. Stuttgart 14. 1.

is nevezhetnénk. Majd a létért való harc folyamában e
sejtek, hogy fenntarthassák magukat, elfogadták a munka
felosztás elvét. Némely sejtek összeálltak, hogy fegyvert
képezzenek az ellenség ellen, más sejtcsoportulatok azon
célra sorakoztak, hogy védelmi szervül szolgáljanak. Igy
tökéletesbült a sejtek társulata az organismus, a külviszonyok behatása alatt, ezer és ezerféle irányban.**
Az elfogulatlan vizsgálat előtt ezen elméletnek minden pontja csak egy-egy hypothesis, melyet teljesen meggyőzőleg még eddig nem bizonyított be senki, igazságát
legbuzgóbb pártolói is nem t u d j á k, hanem h i s z i k .
Ha az öntudatos rendező hatalom eszméjét elvetjük, a
leszármazás elméletének mindenik állításánál vak esetet
kell felvennünk, mely mellett a rendszeres fejlődést csak
erőszakolva lehet tovább vinni.
A darwinisták a materiálismus álláspontján nem képesek kimutatni világosan, mik ép fejlődhetett egy közös
törzsről a növények s állatok országa, mikép bontakozhattak ki a legalsó fokú állatból a természeti kiválás
nyomán a létező nemek s fajok, a halak, hüllők, madarak, emlősökön át fel egészen az emberig.
A darwinismus hivei közül többen beismervén a
fajok keletkezésénél felmerülő nehézséget, ugy akarták
ezt legyőzni, hogy felvették a heterogen nemzést, mely
szerint néha egyes állatok maguktól különböző sarjat
szültek, s ez uj fajt alapított.
Az öröklés törvényének alapján azonban az álla
tok, mindég csak magukhoz hasonlókat nemzhetnek. A
szülőjétől lényeges sajátságra eltérő sarj korcsszülött, s
a tapasztalás szerint nem életképes, elvesz rendesen, még
mielőtt uj fajnak szolgálhatott volna kiindulási pontul.
Azon állítással szemben pedig, hogy az alkalmazkodás a változott természeti viszonyokhoz idézte elő a
kiválást, vagyis uj fajok keletkezését, felmerül azon
ellenvetés, hogy e szerint, hol a külviszonyok nem változtak, uj fajok nem is állhattak elő. A növény- s állatfajok nagy sokaságát ezen elmélet alapján is mindenesetre
csak erőszakolva lehet egy közös életcsirából leszármaztatni. Annyit a materiálistáknak is be kell ismerniök,
hogy az öröklés törvénye, vagyis az alkalmazkodás az
elődökhöz, a mennyiben érvényben áll, — kizárja az
alkalmazkodást a külviszonyokhoz — és viszont. E két
irányú alkalmazkodás okvetlen feltételez maga felett,
mint egységet egy teremtő s rendező észt.
A materiálisták azt erősítik, hogy a létért való
harcban, mi szükségkép maga után vonta az alkalmazkodást a külviszonyokhoz, s az önfenntartási szervek tovább fejlesztését — mindig az erőssebb faj jut uralomra,
s leszorítja az élet szinteréről a tökéletlenebbet. Ha ez
áll, ugy e harc eredménye egyedül az lehetne, hogy csak
egyenlő tökéletességű állatok élhetnének, az alsóbb fokúaknak mind ki kellett volna már veszniök. Ha pedig
azon feltevést fogadjuk el, hogy mindnyájan egyképen
felvannak ruházva az önfenntartás kellő tényezőivel, ugy
** U. o. 73. 1.

nincs szükség az átváltozásokra, ugy csak az öröklés
törvénye áll. Ekkor azonban elesik az egyetlen kiindulási
pont hypothesise. Igy eddig elé még igazat kell adnunk
Dillmannak, ki oda nyilatkozik, hogy „a leszármazás elmélete is legújabb felfogásában, mint a kiválás tana minden segéd hypothesiseivel nem vitte annyira, hogy a
varietások, faj jellegek támadását és tovább terjedését
kimagyarázni tudná, ez is újra csak azt bizonyitotta be,
hogy az organicus élet emelkedő fejlődésének problémája
a mechánicailag és esetlegesen működő erők puszta játékából meg nem fejhető, hanem megoldásához egy bennmaradó, spontán s célszerűleg működő észszerűséget feltételez.*
GYURÁTZ FERENC.
(Folytatása következik.)

B E L F Ö L D .
A magyarhoni e. e. e. gyámintézet által az 1790/1-dik
26-ik törvénycikk alkotása- és szentesítésének emlékére
gyűjtendő

„Leopoldianum" alapítvány tárgyában indokolt
indítványa
az e végből az 1876-diki egyetemes gyámintézeti gyűlés
által (jegyzőkönyvének XIII. pontja alatt) kiküldött
bizottságnak.

összegben átadatni. Felhozza még azt is, hogy a G. A.
egylethez Zimmerman darmstadti prelátus és az egylet
egyik alapitója által benyújtott kiszámítás szerint: ha
minden nőegylet csak 5 frt, minden fiók-egylet csak 10
frt, minden fő-egylet csak 50 frt, és a központi bizottmány 500 frtot tognak évente e célra adni és tőkésíteni,
a G. A. egylet adománya 1881-ben a tőkésített kamatokkal együtt 103 ezer forintra fog felszaporodni, mely öszszeg a türelmi parancs által felszabadított német és tót
tartományokban létező protestáns egyházak segélyezésére
fog fordíttatni."
„Ezeknek előrebocsátása után indítványozza : hogy
magyarhoni egyház-egyetemünk az 1791-ilc évben hozott
26-ik t. cikknek s illetőleg azon nagy jelentőségű ténynek emlékére, melylyel törvényhozásunk és koronás fejedelmünk prot. egyházunknak a vallásszabadság és egyházi autonomia tárgyában ujabban és törvényesen igazságot szolgáltatott és ezáltal a békés fejlődhetésre egyházi
uj korszakot nyitott, 1877—1891 év közt terjedő időben
gyámintézeti uton és módon rendezzen minden egyházban
évről-évre gyűjtést, szerezzen adományokat, tőkésítse
azokat, s az ekként gyűjtött összegeket központi tőkének
határozván, tegye annak kamatjövedelmét egyházi közcélokra 1891-ben folyóvá.®
,Egyetemes gyűlésünk ezen nagy horderejű indítványt
tudomásul vévén, annak kivitelére vonatkozó részletes
javaslattétellel, indítványozó Gyurátz Ferenc és Zelenka
Pált akként bizza meg, hogy javaslatukat a ft. elnökség
utján az espcrességi és kerületi gyámintézetekhez tüzetes
megbirálás végett idejében terjeszszék fel."

I.
Kivonat a magyarhoni e. e. e. gyámintézet 1876-ik
évi közgyűlésének jegyzőkönyvéből :
„XIII. Gyurátz Ferenc dunántúli gyámint. elnök,
ugy a központi bizottmányban mint az ettől nyert meghatalmazás folytán itt is, egy nagy horderejű inditványnyal lép fel. Kiindul az osztrák tartományokban levő ág.
és helv. hitv. ev. egyházak azon elhatározásából, mely
szerint azok, a Il-ik József császár által 1781 jun. 30-án
kiadatott türelmi parancsnak, mint egyházuk mintegy feltámasztójának méltó emlékére, s ezen egyháztörténelmi
ténynek megörökítésére, az 1881. junius 30-án megtartandó ^ázados emlékünnepély idejéig évről-évre -gyűjtést
rendeznek összes egyházaikban, azokat tőkésitik, s akkor
kamatjával és a külhoni hitsorsosobtól remélhetőleg nyerendő adományokkal együtt, — égy kamatjaival egyházi
közcéljaik előmozdítására szolgáló központi tőkévé összeolvasztják. Felemlíti továbbá, hogy a németországi Gusztáv Adolf egylet is, a kötelékében levő összes fő, fiók,
női és önálló egyleteket 1876—1881-ig terjedő időben
évről-évre gyűjtendő és tőkesitendő hasonló célú adakozásra felhívta, — mely adományok a százados ünnepély
napján a lipcsei központi bizottmány által fognak egy
* Elnöki székfoglaló beszéd. Berlin, 1875. okt. 16. Németül
a s Prot. K. Z.« 45. sz.

II.
Alólirottak a fent idézett
és vett utasítás értelmében :

jegyzőkönyvben

foglalt

tekintettel arra, hogy az 1790-1 évi o r s z á g g y ü1 é s biztosította a 26-ik törvénycikkben azon törvényes
alapot, melyen két századig üldözött egyházunk, elismert
jogainak háboritlan birtokába jutván, éledő erővel foghatott egyházias jövője felvirágzásáért, a valláserkölcsi
élet emelése, a lelki szabadság és felvilágosodás tovább
fejlesztése körül számára a gondviselés által kitűzött nagy
feladatért lelkes munkássághoz ;
tekintettel arra, hogy ezen polgárilag is törvényes
alap biztosításánál halhatlan érdemei vannak boldog emlékezetű 11 - d i k L e o p o 1 d m a g y a r
királynak,
mint a kinek emelkedett szabad szelleme, lefegyverezve
minden ellenséges törekvéseket, hű szövetséges gyanánt,
diadalra segité igazságos ügyünket;
tekintettel arra, hogy a 13 év múlva elkövetkezett
s z á z a d o s é v f o r d u l ó n , a hazai prot. egyház kegyeletes megemlékezése maradandóbb és méltóbb módon nem
nyilvánulhat, mint, ha a szabad szellemű király nevéhez kö tött egy e g y e t e m e s a l a p í t v á n y is f o g j a e z e n
t ö r t é n e l m i l e g n e v e z e t e s t é n y t megörökítve
h i r d e t n i — gyámintézeti célú jövedelmével pedig

szűkölködő egyházaink s tápintézeteink anyagi
évről évre enyhíteni, i n d í t v á n y o z z u k :

ínségét

M o n d j a ki az e g y e t e m e s g y á m i n t é z e t
határozatilag,
hogy
azon,
magyarhoni
prot. e g y h á z u n k r a nézve örökké nevezet e s , 1790/1-ki o r s z á g g y ű l é s i t ö r v é n y s z e n tesítésének
(1791. márc. 12.) e m l é k é r e
az
evangyéliomszerű jótékonyságnak
egy
új o l t á r t emel, — a n n a k a l a p j á t m á r m o s t
leteszi, L e o p o l d i á n u m nevezete alatt egy
a l a p í t v á n y t l é t e s í t s a z t az a l á b b i m ó d o n
f o g j a növelni, k e z e l n i és é r t é k e s í t e n i .
Nevezetesen ;
1. Ezen alapitvány a gyámintézet központi pénztáránál a tőkék sorában takarékpénztárilag kezeltetik.
Minden e célú adomány kamataival együtt 1890. november
7-ikéig tőkésittetik; addig is a gyámintézeti jelentés
tőkepénztári kimutatásában évről évre nyilvántartatik.
2. Ezen alapitvány 1890. nov. 7-ikén megállapíttatik ; az ekkor kitűnt tőkeösszeg kamatainak kéttized
része a tőkéhez csatoltatik, négytizede a négy kerület
egy-egy szegény egyházának kiadatik, — négytizede
pedig az akkor működő lelkész- és tanítókat képző intézetek közt kiosztatik. Ugyan ily arányban fog ezen alapitvány évi jövedelme évről-évre tőkésítésre és segélyezésre fordittattatni.
3. Ezen alapitvány forrásai:
a) az egyes egyházközségek (helyi gyámintézetek),
melyek a saját rendelkezésükre jutott egynegyed rész öszszegből, még pedig a tehetősebb városi egyházak évenként
5 frtot, a városi kisebb egyházak és a főgymnásiumok
évenként 2 frtot, a falusi nagyobb egyházak és algymnásiumok évenként 1 frtot, a falusi kisebb egyházak
évenként 50 kr, — (az egyházaknak ezen osztályok egyike avagy másikába beosztása az esperességi, illetőleg a
kerületi gyámintézeti gyűlésekre bízatván.)
b) az esperességi gyámintézetek, melyek a saját
rendelkezésükre jutott egyharmad-rész összegből évenként
10 frtot;
c) a kerületi gyámintézetek, melyek a saját rendelkezésükre esett fél rész összegből évenként 50 irtot;
d) az egyetemes gyámintézet, mely évenként 100
frtot fog e célra adni;
e) minden más adomány, hagyomány és alapitvány.
4. Az ekként kötelezőleg elvállalt összegek a gyámintézet számadása- és pénzküldeményeivel együtt és a
„határozott cél"-nak rovatában külön feltüntetve lesznek,
a központi pénztárba évről évre felküldendők.
5. Már most ki mondatik, hogy csak azon egyház
számithat ezen alapítványból nyerendő segélyre, mely az
évenkinti járulékot évről évre pontosan befizette; —
csak oly egyház nyerhet ebből segélyt, mely anyaegyházzá
kiván átalakulni; vagy a mely torony, templom, pap,
tanitólakot vagy iskolát ú j b ó l épit; — vagy a mely
oly vidéken él és működik, hol az protest. missiót tölt be.

m.
Ezen nagy horderejű indítványunkat bátorkodunk
a helyi, esperességi, kerületi és egyetemes gyámintézetek
határozó figyelmébe annál is inkább ajánlani, mert az,
kiviteli tervezetében nagyon is szerény, a gyámintézet
jövedelmét nem csonkítja, az egyházakra számba vehető
ujabb terhet nem róv, s még is a kijelölt forrásokból
nyerendő aprólékos összegekből (számítván ugyan reá,
de a valószinüleges eredmény kimutatásánál számba nem
vévén a 3 e) alatt megjelölt szabad adományokat,) —
évenként 1000 frtot hoz Össze, mely a kamatoknak is
6 százalékkal kamatoztatásával, a 13 év alatt 19633
frt 29 krt, vagy is kerek 20000 frtot fog eredményezni.
Hitünk azonban erős, hogy ezen alapitvány egyértelmű elhatározás, a vezérférfiak és lelkésztársak pártfogoló, a rokontestületek tevőleges és felsegítő készsége
mellett és folytán legkevesebb 40000 frtra fog felszaporodni. Ezen remélt kedvező esetben 1890-ik éven tul
a tőke 500 frttal fog évenként szaporodni, a szűkölködő
egyházak és lelkész-tanitóképzo tanodák pedig évenként
2000 frttal fognak segélyeztetni.
Faxit Deus !
Kelt Pápán és Miskolcon 1877. május 20.
GTYURÁTZ F E R E N C S. k .

ZELENKA PÁL

S.

k.

Nyílt levél tanáromhoz Dr. Ballagi Mórhoz.
Engedje meg, kedves és nagyrabecsült Mesterem,
hogy én, mint talán legrégibb tanítványa e hazában, Önnek becses lapjában, kitűnő tanári működését megörökítő
alapitvány kérdéséhez, saját szempontból hozzászóljak.
Lelkem mélyéből sajnálom, hogy On drága Mester, elhagyta azon kathedrát, melyből a magyar protestáns
theologiai tudományosságot oly nagy sikerrel terjesztette
s melyből tanítványait a tudományos haladás terén üdvös
működésre; a korral való haladásra oly nagy buzgósággal
tudta ébreszteni, serkenteni. Ön tudta Mester, mért cselekedte, e tettének okait kutatni nincs jogom. Azomban
lelkem mélyéből megörültem, midőn értesültem, hogy Ön
hasznos és fényes tanári működésének emlékét, hálás tanítványai egy jelentékeny alapítvány létrehozásával akarj á k megörökíteni, melynek kamataiból a budapesti helvét
hitv. evang. theologiai intézet növendékei lennének segélyezendők. De kedves Mesterem, e fölötti örömemet az
alapítvány particularisticus iránya mégis zavarja egy
kissé. Hiszen Ön nemcsak a helvét, hanem az ágostai
hitvallású evangyélmiak mestere is volt. Amazok úgy,
mint ezek egyformán mondhatják hozzájuk tartozónak.
Ön Mester pályáját Szarvason, az ágostai hit vallásúak
tanintézetében kezdte meg s itt voltam én is mintegy
32 évvel ezelőtt tanítványa, a mire mindig büszke, s
a miért a gondviselés iránt mindig hálás leszek, mert
volt alkalmam az akkor még fiatal, de tudományban

érett tanártól azt megtanulni: honnét merítsek tudományt
és irányt jövendő hivatáskörömben.
Azóta mind a ketten megőszültünk. En figyelmes,
hálás szívvel kisértem Önnek minden működését, s volt
idő, a midőn egy esolnakban eveztünk, Ön, mint kormányos, én mint evezőlegény. De az áldásos hosszú pályafutás alatt, azt tapasztaltam, hogy Ön separatisticus irányban soha sem működött, sőt inkább a két hazai protest.
felekezet egyesítésén munkálkodott. Az Ön szelleméhez
\ a n fűződve, elválaszthat!anúl a két hazai protestáns egyház egyesítésének magasztos eszméje, Ön hirdette lelke
teljes meggyőződéséből mindig : a megoszlásban gyengülés,
az egyesülésben erő van. Fájt tehát nekem, kedves Mesterem, hogy ifjabb tanítványai, minket az ágostai hitvallásuakat, a kegyelet e tényénél, mintegy mellőzni látszanakAzt hiszem, Önnek szellemében szólok, ha azon óhajtásomat fejezem ki, hogy ezen alapítvány létesítésénél is
mellőztessék a dualisticus különbség a két hazai protestáns felekezet között. A mi szegénységemtől kitelik, avval
én is kivánok és fogok járulni az alaphoz. Kívánnám
azonban, hogy ezen alap jövedelméből, a magyarhoni ág.
hitv. ev. egyház egyetemes gyűlése által kijelelendő egy
theologiai intézet tanítványai is részesüljenek segélyezésben.
Az alap indítványozóit és kezelőit pedig kérem,
működjenek azon, hogy a két felekezet minden buzgó
híveinek adassék alkalom az üdvös cél munkálásához,
hogy így vállvetve oly alapítványt létesíthessünk, mely
kettős céljának méltóan megfelelve, áldásos segédforrása
legyen a protestáns theologiai tudomány felvirágzásának.
A jóságos Isten pedig ki Önt drága Mester országának
gyarapítására közénk állította, tartsa meg Önt még igen
sokáig mind a két hazai protestáns felekezet számára,
hogy az ő tudományának titkait, ha többé nem is szóval,
de az irodalom terén, mint eddig, úgy ezután is hathatósan magyarázhassa.
Önnek hálás tanítványa
BATIZFALVI

ISTVÁN. *

Az erdélyi evang. reform, egyházkerület Kolozsvárit, folyó évi május 28. — junius 2-án tartott közgyűlése.
Idei közgyűlésünk több oly tárgyban hozott határozatot, mely közérdekű voltánál fogva magyarországi testvéreink figyelmét is megérdemli.
Báró Kemény Gábor, legidősebb kerületi főgondnok
úr nyitotta meg s vezette a gyűlést, mely — tekintve a
közlekedés rendkívüli nehézségeit
fölötte népesnek
mondható. (Mintegy 130-an voltak jelen a közgyűlési
tagok közül.) Megnyitó beszédében mindenekelőtt a
kegyelet
adóját rótta le néhai gróf Mikó Imre
* Alighogy átvettem a 5 ,Prot. Lap® ideiglenes vezetését: e lelkes felszólalás érkezett kezünkhöz, melyet közlünk ugy, a hogy vettük. Mi ez ügybe bele nem szólhatunk.
B. A.

iránt, kinek halála egyházkerületünkre nézve feledhetetlen és kárpótolhatlan veszteség. Majd megemlékezve
azon viszályokról, melyek anyaszentegyházunk békéjét
néhány év óta zavarják, igy szólt : »veszélyek környékeznek és a fő veszély épen önmagunkban rejlik. Ösmeretes ama tétel, hogy a magyar laj szenvedélyes, ideges,
mely fékezhetlenné és a nyugalmas, rendszeres munkára
alkalmatlanná teszi; és ösmeretes ama specialiter Erdélyről szóló rideg ítélet, hogy fiai a bérces hazában kis
területre elzárva, torzsalkodókká, kicsinyeskedőkké, irigyekké váltak, kik a közügyet személyes érdekeknek
alárendelik . . . . küzdjük le magunkban a gyarló embert,
hogy öntudatra ébredjen s erősödjék bennünk az igaz
hazafi, egyházunk igaz hive, az önmagába szálló, türelmes és megboesájtani kész keresztyén. A küzdelem nem
könnyű, mert önmagunkon kell győzehneskedni. Ha benne
elesnénk, erkölcsileg semmisülnénk m e g ; ha győzedelmeskedünk : nem lesz vesztes fél, csak nyerő és az eredmény egy szebb jövő biztosítása."
Mindenki érezte e szavak igazságát s talán ennek
tulaj donitható nagy részben azon kölcsönös engedékenység, mely heves harcoktól és keserű kifakadásoktól mindvégig visszatartotta az egymással küzdő pártfeleket.
Megnyitás után templomba mentünk s nagy lelki
élvezettel hallgattuk szeretett főpásztorunk elragadó imáját és remek lyturgiális beszédét, melyet a fölavatandó
7 ifjú lelkészhez intézett. Jó benyomást tett a hallgatóságra Dr. Bartók György szónoklata is (Xuk, 17 : 20. 21.
felett), mely ugy kidolgozás mint előadás tekintetében a
legsikerültebbek közé tartozott.
A következő nap jobbára a mandatum-ügy tárgyalásával telt el. Ez ügy magában véve nem valami nagy
fontosságú, de a gyűlést megelőzőleg folyt hírlapi polémiák és heves szóváltások miatt igen nagy jelentőséget
nyert, annyira, hogy hónapokon át ez dominálta ugy a
sajtót, mint a tractuális gyűléseket. Nem csuda tehát, ha
mindnyájan kíváncsian, hogy ne mondjam izgatottan vártuk az ügy eldöntését. A kérdés, röviden kifejezve, ez
volt: lejárt-e már az 1872-ik év elején 5 évre választott
képviselők mandatuma vagy nem? Az igazgató tanács
többsége azon nézetből indulva ki, hogy a képviselők
mandatuma nem a választás, hanem az igazolás napjától
kezdve érvényes, s hivatkozva arra, hogy az első gyűlés
1872. aug 3-ik vasárnapján, illetőleg hetében tartatott,
uj képviselők választását nem rendelte el. Ez ellen a
kisebbség, jelesen : B. Bánffy Albert egyházker. főgondnok, Nagy Péter püspök és Dr. Kovács Ödön, külön véleményt tett közzé, állítván, hogy mivel a képviselők már
5 évben 5 rendes közgyűlésen gyakorolták jogaikat, a
folyó évi, tehát a 6-ik közgyűlésen jogosan meg nem
jelenhetnek. Ezen eltérő vélemények fölött aztán a tractusok nagyrésze a nélkül, hogy az igazgató tanács felhívta
volna rá, ítéletet mondott, s csatlakozván a nevezett
kissebbség nézetéhez, a többség eljárását helytelennek
nyilvánította, képviselőit ad hoc újból megbízta. Hogy
az ebből származható conflictus az igazgató tanács és a
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tractusok közt kikerültessék, a közgyűlés az ügy meritumát
illetőleg még tárgyalásba sem bocsátkozott, hanem a tractusok felterjesztvényei, határozati javaslatai és jegyzőkönyvi kivonatai fölött napirendre tért. Jövőre nézve
pedig oly törvényt alkotott, mely a mandatum ügyét
minden kétséget és helytelen magyarázatot kizáró módon
tisztán és világosan szabályozza.

györgyi iskolánál felállított class. litter. tanszék töltetett
be. Erre Görög István oklev. tanárjelölt lőn nagy szótöbbséggel megválasztva. Ellenben az enyedi iskolához,
bár nagy szükség lett volna rá, financialis okokból, a
zilahihoz pedig a miatt, hogy b. Wesselényi Ferenc mint
alapitó és a ker. közgyűlés között némi nézet eltérések
merültek fel, nem választottunk rendes tanárt.

Majd a választásokra került a sor.
Egyházkerületi főgondnokok, vagy mint nálunk
nevezik államgondnokok lettek: Zeyk Károly, Tisza
László és gr. Bánffy Miklós. Ha ezekhez számítjuk a
korábban választottakat (b. Kemény G., b. Bánífy Albert
és Főt. Nagy Péter urakat, ez utóbbi qua püspök ül a
status-curatori széken) ugy hiszem teljesen nyugodtak lehetünk egyházkerületünk ügyeinek vezetése felől, mert
több főgondnokunk van, mint a többi superintendentiáknak együttvéve.
Tractualis gondnokokká választattak : a görgényi
e.-megyéhez Horváth Mihály és gr. Teleky Gréza; az
udvarhelyihez b. Kemény Béla és gr. Haller János ; a
nagy-enyedihez Szentpáli Ignác ; az udvarhelyi főtanodához Nagy Lajos; a maros-vásárhelyi egyházközséghez
Dr. Antal László.
. Magyarországi olvasóim előtt különösnek tetszhetik,
hogy nálunk nem csak a superintendentialis, hanem a
tractuális, sőt az iskolai és bizonyos esetekben az egyházközségi curatorok is a kerületi gyűlésen választatnak. Pedig igy volt és igy van ez mind e mai napig.
Hogy igy volt, az a régi epíscopalis és consistoriális alkotmányból teljesen érthető és könnyen kimagyarázható,
de hogy most a képviseleti rendszer behozatala után
is, midőn a presbyter zsinati egyház szervezet megalkotása után sóvárgunk, a régi kor e maradványait el nem
töröltük, ez csak ugy lesz érthető, ha meggondoljuk,
hogy a históriai jogok bolygatása, a traditionalis szokások megváltoztatása s általában minden uj intézmény
meghonosítása rendkívül sok fáradságba s még több áldozatba és időbe kerül. Pedig bizonyos, hogy a gondnokok választása az illető tractusok, iskolák és egyházközségek autonom jogköréhez tartozik.
Ép igy áll a dolog a tanárok választásával is.
Minden közép és felső tanodához a kerületi gyűlés választja a rendes tanárokat, oly módon, hogy az illető
tanoda felterjesztésére az igazgató tanács elrendeli a candidatiót.
Minden ref. középtanoda (és ilyen 7 van Erdélyben) minden egyes gondnokának (egy iskolánál 4 gondnok lehet) és minden rendes tanárának joga van a betöltendő állomásra 3 egyént ajánlani. Az ajánló, helyesebben kijelölő levélkék felbontása a közgyűlésen egy e
célra kinevezett bizottság által történik, választás alá csak
az a három egyén jön, a kik a jelöltségre legtöbb szavazatot kaptak.
A mostani közgyűlésen 3 iskolához kellett volna
tanárt választani, s bár a kijelölések a szokott módon
megtörténtek, csupán egy tanszék, jelesen a sepsi-szent-

Rendkívül érdekes, de ép oly elszomorító volt a
nagy-enyedi főtanoda vagyoni ügyeinek szőnyegre hozatala. Ivekre menő tudósítást kellene írnom ha e tárgygyal, akár csak per apice3 akarnám is az olvasót megismertetni. Négy éve foly már e tragoedia. Első felvonása
meglepő volt, a 2 ik váratlan, a 3-ik megdöbbentő. De
egy sem volt oly könnyekre fakasztó, mint a 4 ik, mely
az idei közgyűlésen adatott elő. Napnál világosabban ki-*
tünt, hogy a gazdag Bethlen-főtanoda a bukás szélén áll.
Az a százezrekre menő vagyon, melylyel a nagy alapitó
s utána mások az iskolát fölvirágoztatták, bomlásnak
indult s maholnap elenyészik, mint a füst és a pára,
kik és hogyan okozták a romlást ? elhallgatom. Elég
keserves ránk nézve is, hogy láttuk, hallottuk és tudjuk.
Csak azon fontosabb intézkedéseket sorolom fel, miket
a további romlás meggátlása végett a közgyűlés elrendelt. 1. A gazdaság házi kezelése megszüntettetvén, a
birtok haszonbérbe adandó, kivéve az erdőket és miriszlói
szőlőhegyet. 2. A tanárok fizetése ezentúl egészen készpénzben adandó ki. 3. Cipóra évenként bizonyos öszszeg határoztatik s az egyensúly helyreálltáig az alapítványok korlátain belől meg is szorítható.*) 4. A még
most meglevő 42 ezer frt úrbéri papír, adósság törlesztésére forditandó ; továbbá az angol bankban levő 6200
font sterling, mely agióval együtt jelenleg incirca 75—
ezer frtot tesz, felveendő és itthon nagyobb kamatra kikölcsönzendő; végül, ha vevője találkozik, a vingárdi
birtok adassék el s ára mint elidegenithetlen, földbirtoki
tőke kezeltessék.
Facta haec loquuntur Cur nos plura
loqueremur . . . . ?
Ilyenforma catastrophák kikerülése végett elhatároztatott, hogy jövőre a fő- és középtanodák részletes
költségvetést tartoznak az igazgató tanács elé terjeszteni,
és hogy az iskolák vagyoni állapota minden 3 évben
egyszer a helyszínén megvizsgáltassék. A vizsgáló bizottság tagjait az igazg. tanács nevezi ki.
Gr. Kun Kocsárdnak, b. Baldácsi Antalnak, Háver
M.-nak nagyszerű alapitványaikért köszönő irat küldetett
a közgyűlés által.
A tiszántúli egyházkerület zsinnattartási indítványa,
nem különben az előleges zsinati munkálatok megindítása
* A nagy-enyedi iskolában naponként (diligentiális napokat
számítva) átlag 7—800 cipó osztatik ki a theologusok, praeparandisták és a szegény sorsú de szorgalmas gymnas. tanulók között. Akár
hány növendéke van ez iskolának olyan, a kiben mig tanulói pályáját megfutotta — mint mondani szokás — csupán a cipó tartotta a
lelket. S most ennél a beneficium osztogatásánál is takarékoskodni
kell. O tempóra, o móres I

és befejezése céljából ad hoc határozatjoggal fölruházott
convent ügyében hozzánk intézett fölhívása örömmel fogadtatott. A zsinat lehető tárgyai véleményadás végett
kiküldetnek a traetusokhoz. Conventi tagokul pedig megválasztattak, a világiak közül : Tisza László, Lészai Lajos, Szikszai Lajos és Dr. Kolozsvári Sándor ; az egyháziak közül: Id. Elekes Károly, Dr. Kovács Ödön, Szász
Domokos és Eévay Lajos. Pótiagokul : Takács János,
Szabó Pál, b. Bánffy Dezső, Nagy Sándor.
Az igazgató tanácsban megüresiilt két hely Szabó
Pál, szilágy-szolnoki esperes és Parádi Kálmán gymn.
tanár atyánkfiaival töltetett be.
Nem zárhatom be tudósításomat a nélkül, hogy szeretett fopásztorunk püspöki jelentéséről, habár csak néhány
szóval is, meg ne emlékezzem.
Mint mindig, ugy most is nagy figyelemmel hallgattuk érdekes relatióját. Szomorúan értettük meg belőle,
hogy az erdélyi ref. egyházkerület 586 lelkészi állomása
között több mint 300 van olyan, hol az évi jövedelem
csak papíron megy 300 frtra. Papíron, mondom, mert a
valóságban ennél is kevesebb. E bajon a püspök úr nézete szerint sem a csoportosítás, sem az affiliatio nem
segíthet, mert ez igen sok egyházközségünkre nézve
helyi fekvése és a rosz utak miatt, egy jelentésű volna
a pásztor nélkül hagyással. Hanem orvosolható e baj az
egyh. kerületi gyámintézet és az ugyancsak egyh. ker.
domestica ügyének lelkes fölkarolása által. Gróf Mikó
Imre 6000 irtot hagyományozott a házi pénztárra, ezt
kell szaporítanunk és növelnünk teljes tehetségünk szerint, „mert ha ezt nem létesíthetjük, elveszünk!"
Azon incidensből kiindulva, hogy a folyó évben
két rendes lelkészt fegyvergyakorlatra, egy állandóan megválasztott iskolatanitót pedig 3 évi rendes szolgálatra parancsoltak be, a következő megjegyzést tette a püspök
úr : „Nem tudom, hogy ily intézkedések mennyire fogják
emelni az egy millióra számított hadsereg harcképességét,
de azt merem állítani, hogy a vallásosságnak és a népnevelésnek nem szolgálnak emelésére, holott ezek a nemzet erejének legfőbb tényezői. Akik a porosz hadsereg
diadalainak nagy részét az iskolatanitóknak tulajdonították, ez alatt bizonynyal nem a harcmezőn tényleges,
hanem az iskolai tanszobákban való működéseiket értették."
És sürgeti, hogy a kormány eshetőleg pedig a törvényhozás kéressék föl a véderőről szóló 68-diki XL. t.-cikk
25. és 27. szakaszainak ildomos és jó akaratú alkalmazására.
Ugy a theologusok vizsgáiról, mint a papi szigorlatokról és a közelebbről hivatalosan meglátogatott, vagy
hunyad-zarándi egyházmegyéről sok jó és örvendetes dolgot
jelentett a közgyűlésnek.
A jelentéshez csatolt kimutatás főbb adatai így
hangzanak :
Az erdélyi ev. ref. egyházkerületben 1876-ban született 13,647 g y e r m e k ; meghalt 11,033 egyén; copuláltatott 340ü pár. A tankötelesek száma volt 46,630 ; ezek
közül iskolába járt 34,170; tehát incirca 73%- Egyhá- í

I zunkba áttért 235, tőlünk eltávozott 118. Szaporodtunk
tehát születés és áttérés folytán 2614 + 117 = 2731
lélekkel.
A jövő évi közgyűlés helyéül — minthogy másunnan nem jött meghívás — egyhangúlag Kolozsvár
tüzetett ki.
S - i s.

Jelentés a budapesti ref. theol. önképzö-társulat
1876/7-ik évi működéséről.
Onképző-társulatunk f. isk. évi működését 1876.
szept. 18-án kezdette s 27 gyűlésen át folytatta az év
végéig a következő megválasztott tisztviselők vezetése
alatt. Tanárelnök: Petri Elek ú r ; alelnök: Kenessey
Jenő, főjegyző : Tóth Kálmán, aljegyző : Kecskeméti Ferenc, pénztárnok : F a István, theologusok.
A társulat tagjai közé beiratkoztak 46-an ; de időközben 7 egyén eltávozott, 3 kilépett és igy a tagok
száma év végével 36-ra olvadott le. A tartott 27 gyűlés
közül 23 rendes-, egy alakuló-, 2 vita-, egy zárgyülés
volt. Felolvastatott összesen 21 munka : 4 theol. értekezés, 4 szépirodalmi, 3 vallásbölcsészeti, 3 társadalmi, 1
történelmi, 3 philosophiai és 3 egyházi beszéd. Munkákat
írtak : Tóth József négyet, Szalay József, Tóth Kálmán,
hármat-hármat, Péntek Ferenc kettőt, Balázs József,
Benedikti Pál, Benkő István, Csete Zsigmond, Demjén
Márton, Kenessey Jenő, Nagy Lajos, Soós Lajos egyetegyet ; továbbá Petrik Elek tanárelnök úr olvasott fel
egy munkát két részletben »az ó-testam. lyrai költészetről." A két vitagyülésen következő kérdések lettek megvitatva : „helyes-e a templomba járás kényszerítése," —
vitatták pro et contra Péntek Ferenc és Molnár Sándor ;
— „Ki tanítsa a népiskolákban a vallást," — Kenessey
Jenő vitatá, hogy a pap, Kecskeméti Ferenc, hogy a
rendes tanitó. Mindkét vita, de főkép az utóbbi élénk
érdeklődést és eszmecserét keltett a tagok közt.
A rendes gyűlések egyik főmozzanatát képezték a
szavalatok és azok bírálatai. A társulat tagjai közül legtöbben e téren fejtettek ki dicséretre méltó munkásságot,
versenyezve egymással imák, egyh. beszédek és költemények elszavalásával. Összesen 31 szavalatot hallottunk
és pedig imát kettőt, predicatiót 11-et, költeményt 18-at.
A szavalatok iránti érdeklődést mutatja az, hogy egyesek, mint Szalay József 2 ez. forintot, Schneider Pál 1
ez frtot tűztek ki verseny-szavalatra; mire nézve a társulat ugy intézkedett, hogy az első díj egyh. beszéd szavalására, — kitűzetvén szavalati darabul egy részlet Sziládi J . „Mózes"' cimű egyházi beszédéből; — a második
szabadon választott költemény szavalásra tűzetett ki.
A verseny-szavalat f. hó 15-én tartatott meg az
összes theol. ifjúság és a tanári kar jelenlétében. Predicatioval pályáztak: Szabó Gyula, Szalay József, Kenessey
JenŐ; kik közzül a jutalmat Szalay József nyerte Köl60*

te iáén}'nyel pályáztak : Szabó Gyula, Szalay József, Benkő j
István, Tóth K á l m á n ; kik közül a jutalmat Szabó Gyula
nyerte el.
Önképző társulatunk, hogy a nemes versenynek
tért nyisson s a jelesebb erőket megjutalmazza, az előbbi
évek példájára ez évben is több rendbeli pályakérdést
tűzött ki, melyekhez járultak az egyes buzgó tagok pályakérdései.
Az egyháztörténelmi kérdésre : „adassék a magyar
prot. egyház történelme a szathmári békétől 179°/i-ig"
beérkezett két pályamunka. F a r k a s József úr bírálata
szerint az „Azon kell csodálkoznunk* stb. jeligéjű, mivel
— bár a 2 ik, beltörténelmi része tartalmilag gyengébb
is az elsőnél, — általában ugy tartalom, mint kidolgozás
tekintetében nagy szorgalomra és gondosságra mutat,
nyelvezete pedig igen szép-, miért is ezt a jutalom — 2
arany — méltán megilleti. A jeligés levélke felbontatván,
a jutalmazott mű szerzője Tóth József III. é. theologus.
A vallás philosophiai k é r d é s r e : „az ó-testamentomi
morál viszonya az uj-testamentomihoz" — jutalma 2
arany, — nem érkezett be pályamunka.
A társadalmi kérdésre: „ A vallás társadalmi hatása"
— jutalma két arany, — beérkezett két pályamunka.
Egyiknek jeligéje : „Alles Höchste kommt von oben," a
másiké: „Kérdezed a vallás hatását a társadalomra,
stb." Kovács Albert úr bírálata szerint e két munka
közül az elsőnek adandó a jutalom, „mivel szorosan tárgya mellett marad, mig társa attól messze csapong. Az
elsőnek stylusa egyszerű, világos, a másiké gyakorlottabb
de dagályos. H a a második feltudta volna dolgozni azon
gondolatot, melyet bevezetésében kijelölt, bizonyosan
nyertes lett volna társa felett, de igy legyőzött marad,
mert a kérdésről alig mond valamit." A jeligés levélke
tanúsága szerint a nyertes mű iró ja Kenessey Jenő IV.
éves theologus.
Egyházi beszédre beérkezett 3 pályamű. Kovács
Albert úr Ítélete szerint „a beadott beszéd közül egyik
sem ment jelentékenyebb homiletikai hibáktól ; de más
felől mind a hármon meglátszik a gondosság. Az első
jutalom — a prot. theol. könyvtár I. II. III. évi folyamának példányai — Ítéltetik az „ei rívog to €Qyovu stb.
jeligéjűnek, mivel szerkezete legjobb, leginkább a tárgy
mellett marad s legkevesebb homiletikai hiba van benne.
A második jutalom — Kenessey Jenő által e célra kitűzött 1 arany — ítéltetik a „megbocsássak-e kétszer,, stb.
jeligéjűnek. Ennek nyelvezete gyakorlottabb kézre mutat
az előbbiénél, de kettős bevezetése van, dispositiója sem
hibátlan s a második része, ugy a mint itt értelmezve
van, nem foglaltatik a főtételben s csak akkor foglaltatnék, ha az eleven szén gyűjtése, mint a bosszúállás
leghe'yesebb neme volna megmagyarázva. A harmadik
munkának stylusa legszónokibb, de igen erős reminiscentia van benne." Az első pályadijat nyert egyh. beszéd
szerzője Bálint Károly I. theologus, a második nyertesé
Szalay József III. é, theologus.
Petri

Elek

úr

pályakérdésére „Adassék az ó- és

uj-testamentomi Istenfog alom történelmi alapon" — jutalma 3 arany, — egy pályamű érkezett be ; jeligéje:
„az Istenfogalom is az eszmék fejlődésének törvényeit
követte." Petri úr birálata szerint „e munka felette hiányos. Legfőbb hibája az, hogy a tárgyat nem meríti ki
annyira, a mennyire a jó segédeszközök mellett lehetne.
Kívánatos lett volna, hogy az ó- és uj-testam. istenfogalom tárgyalásánál ne csak egyes megjegyzéseket tegyen
a fejlődés különböző pontjára, hanem egész részletességgel kifejtse Istennek nevére, tulajdonságaira stb. vonatkozó nézeteit Mózes 5 könyvének s különösen a nagy
prófétáknak. Az egyes bibliai locusok értelmében sem
követ mindig helyes utat, s az uj-testam. Isten-fogalom
tárgyalásában kevés önállóságot mutat 5 szigorúan ragaszkodik a segédforrásokhoz Minadazáltal, minthogy felfogása általánosságban helyes ; a fejlődés különböző fokozatait helyesen és pontosan megkülönbözteti; minthogy a
bibliát tüzetesen tanulmányozta, s igy a legfőbb cél, mely
e kérdés kitűzésével szem előtt tartatott, el van é r v e ;
minthogy a segédforrásokat pl. Dr. Kovács vallásbölcsészetét alaposan megismerte, a pályadíj kiadható. E munka
szerzője Kecskeméti Ferenc.
Molnár Sándor theologus pályakérdésére „Adassék
a magyar prot. theol. irodalom története," egy munka
érkezett be. F a r k a s József tanár úr Ítélete szerint e
munka kidolgozás tekintetében úgy szólván kritikán alól
áll; azonban mivel tartalom tekintetében szerzője e töretlen téren dicséretre méltó buzgóságot fejt ki, a különben is szerény jutalom — 3 db. 2 frtos tallér neki kiadható. Szerzője : Szalay József.
Bányai Géza úr egy a papi életből vett beszélyre
tűzött ki egy db. aranyat. Beérkezett 1 pályamunka,
mely azonban Petri Elek úr véleménye szerint, minthogy sem tárgyának, sem a beszély kellékeinek nem
felel meg, a díjra nem érdemes.
Társulatunk mindjárt megalakulása után a legtöbb
eredményt tanúsító munkásság jutalmazására kitűzte a
prot. theol. könyvtár I-III. évi folyam példányait. E j u talmat a társulat Tóth Józsefnek ítélte oda, mint legszorgalmasabb tagnak.
Ballagi Mór úr az egész theol. ifjúság számára tűzött
ki 50 frt jutalmat, e pályakérdés megfejtésére : „Adassék az
apokalyptika keletkezése a zsidóságban és fejlődése a
keresztyénségben." Beérkezett két pályamunka „széles
látkör hosszú élet stb. és „066" jeligével. Ballagi úr
mindkét művet egyformán érdemesnek tartá a jutalomra,
miért is 25-25 frt mindkettő szerzőjének kiadatott. A
jeligés levélkék tanúsága szerint az elsőnek szerzője
Szalay József, a másodiké Tóth Kálmán
Végül hálás köszönetet mondunk Ballagi Mór, b.
Hornig Károly, Szász Domokos, Dr. Bartók György,
Balog Feienc lelkész és tanár uraknak, nem különben
Jókai Mór úrnak, kik lapjaik i n g y e n küldése által
a theol. ifjúságról megemlékezni szívesek voltak. Nem
hallgathatjuk el azon szives kedvezményt sem, melyben
társulatunkat a nép- és nemzeti színházak igazgatósága

ez évben részesítette, midőn számára leszállított árú jegyeket engedélyezett, miért is ezennel nyilvánosan köszönetet mondunk.
Ezek után végre köszönetünket fejezzük a biráló
uraknak szíves fáradozásaikért és bezárjuk tiszteletteljes
jelentésünket.
T Ó T H KÁLMÁN,
főjegyző.

I R O D A L O M .

48 1., ára 50 kr. A gymnasium 1. és II. osztályai számára, kérdések és feleletekben irt kézikönyv. Helyre
van ütve e kiadásban az a két hiba, melynek kiigazítása
mellett e művet a dunamelléki egyházkerület, tanintézeteinek használat végett ajánlotta. — H a l o t t i b ú c s ú z t a t ó k , irta Marikovszky Gábor. I, kötet, 158 1.
II. k. 144 1., a két kötet ára 1 frt 20 kr. Népiskolai
tanítók használatára irt csinos gyűjtemény, mely most
már harmadik változatlan olcsóbb kiadást ért. — K é t s z e r ö t v e n k é t b i b l i a i t ö r t é n e t , irta Noszág
János. 115 1., csinos kötésű példány ára 40 kr. A calvi
egyleti könyvkereskedés által ugyan e cim alatt már
több mint másfél százszor kiadatott ezen könyvecske,
nálunk is köztetszésben részesült, minek tanúbizonysága
az, hogy az ev. népiskolákban átalánosan el van terjedve,
s most már harmadik kiadást ért. E kiadás nézleti alapul,
képekkel is el van látva.
A lelkész leánya. Irta B o r o s s M i h á l y . Székesfejérvár, 1877. A szerző tulajdona, 230 1. ára 50 kr.
Erkölcsi irányú regény, veterán népies irónk legújabb
terméke. Zamatos magyar irály, folyékony előadás, torol
metszett magyaros gondolkodásmód jellemzik e művet,
melyben a kitűnő szerző, a maga régi módja szerint
mulattatva oktat, összekötve az élvezetest a hasznossal.
Görög nyelvtan. Tanmódszeres rendszerben irta
H o f f e r E n d r e . 8-r. 152 1., ára 1 frt 50 kr. — G ö r ö g g y a k o r l ó o l v a s ó k ö n y v . Szerkesztette Hoffer E. 74 1., ára 80 kr. Bp., 77. Aigner Lajos bizománya. Jeles hellenistánk, nyelvtanában fősúlyt a ragozás
lehetőleg kimerítő előadására fektet, s a mondattanból is
csak a magyar nyelvétől eltérő sajátságok föl említésére
szorítkozik. Célja volt u. i. a görög nyelvet olyatén módszeres rendszerben adni elő, hogy a természetes fejlődés és világos áttekinthetésuél fogva egy részről gyakorlatilag gyors siker, másrészről elméletileg alapos ismeret biztosíttassék. E nézet szolgált alapul a gyakorlókönyv megírásánál is, melynek fő előnye az, hogy a
mennyire csak lehet alkalmazkodik a magyar nyelv természetéhez, s az eltérő sajátságokat élesen állítja szem
elé. Az ily módon szerkesztett tankönyvek hivatvák azon
általánossá vált, jogosult panasz megszüntetésére, hogy
középiskoláinkban a görög nyelvre szánt időnek és fáradságnak legkevésbé sem felel meg az elért parányi
eredmény.

A Szatmármegyében tartott négy első protestáns
zsinat végzései. Magyar nyelvre fordította, s történelmi
bevezetéssel ellátva kiadta K i s s Á r o n , porcsalmai ref.
lelkész és esperes. Bp. 77. Franklin-társulat nyomdája. A
hazában, vagy külföldön fenntartott ócska könyvekből s
közfeledés bontotta iratokból hordja össze a történelem,
a hajdani zivataros idők által jó részben elpusztított einlékdarabokat, melyek, mozaikba állítva ö^sze, a nemzet
régi mivoltát, küzdését és élte fejlődését ábrázolják. A
történetbúvár, lm ily módon véghez vitt kitartó fáradozásának eredményét egy mű keretébe önti, azt az utódok
kegyeletes gondjaiba szokta ajánlani. Derék szerzőnk is
így járt el, midőn ezen legújabb dolgozatának szép tanulmánynyal irt bevezetésében, munkája iránt első sorban
megyéje figyelmét kéri ki. Avagy lehet-e közömbös r nevezetes egyházi múltja irányában oly közönség, mely azon
egy vidéken 90,000 reformált lelket foglal magába ? A
magyar reformáció egyik ősfészke Szatmármegye volt, a
magyar Alföldnek, a nagy Tisza-mellékének négy első
protestáns szuperintendese itt lakott. Itt tartattak 1581
óta azon nevezetes közzsinatok, melyek mint egyházi nagy
gyűlések, tágabb-szűkebb körben, a legfelsőbb egyházi
hatóságot gyakorolták. S még a XVII. században is,
megtartá vezérszerepét, ide gyülekeztek a reformátusok
a Nemzeti Zsinatra, s a század folyamában e területen a
tiszavidéki egyházaknak 8 püspöke lakott. Ez a munka,
mint címe is mutatja, a magyar protestáns lelkipásztorok
által ama vidéken tartott négy alkotmányozó zsinat végzéseit tárgyalja. Az erdődi két zsinat (1545. és 55.,) az
óvárii (1554) és a csengeri (1570.) zsinatok nevezetes
határozatait összegyűjtve kapjuk meg e könyvben, jó
magyar, s a mellett a szöveghez hű fordításban. A díszes
kiállítású füzet 8-rét alakú, s 64 lapra terjed.
KÓkai Lajos budapesti könyvkereskedő (IV. Károlyutca 25.) ki egész lélekkel karolta föl a prot. irodalom
KÜLÖNFÉLÉK.
ügyét, s a fővárosban Osterlamm s Petrik helyét igyekezik pótolni, legújabban a következő müveket adta ki :
Kérelem a hazai tanintézetek igazK e r e s z t y é n h i t t a n . Készítette Batizfalvi István,
gatósagaihoz. Tisztelettel kérjük a hazai, s különöII. változatlan kiad. 105 1., ára 70 kr. Az ev. gymna- ! sen a protestáns tanintézetek igazgatóságait, szivessiumok felsőbb osztályai számára Palmer, Nitsch és Petri
kedjenek a jelen tanévre szóló tudósitványaikat mihelyt
után készített tankönyv, melyet a bányai egyház-kerület
kézikönyvül ajánlott. — B i b l i a i s m e r t e t é s , készí- I megjelennek, hozzánk ismertetés végett beküldeni.
A „ P r o t . Egyházi és Iskolai L a p " szerkesztősége.
tette Bocsor Lajos tanár és lelkész. II. átnézett kiadás.
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A dunamelléki ref. e.-kerület legutóbbi közgyűlésén, államsegély-pénztárnokká a leköszönt Ballagi
M. helyébe S i p o s s P á l főesperes úr (lak. Fóth, u. p.
Rákos-Palota) választatott meg ; amiért is az illetők ezentúl
minden errevonatkozó ügyben, forduljanak a főesperes
úrhoz.
* A budapesti r e f . theologiai intézet

vizsgái folyó

hó 15 és 16-án tartattak meg nem épen nagy érdekeltség tanúsítása mellett a főiskolai választmánynak s felügyelő bizottságnak; úgy hogy szinte irigylendőknek
tűntek fel ez alkalommal a két három év előtti állapotok,
a mikor, ha reánk nézve nem is épen örvendetes indokból
több egyházi és világi férfiúhoz lehetett szerencsénk A
kitűnő és jeles osztályzatok megapadtak ugyan némileg
az előbbi évek osztályzatához viszonyítva, de különösebb
okunk ez úttal sem volt a panaszra, ifjaink kellő komolysággal és buzgalommal törekesznek magukat a tudományos
téren szerzendő műveltség által is méltó munkásaivá képezni az Ur szőllejének. — A közvizsgákat beszokta
rekeszteni a theol. ifjúság önképző körének évi jelentése,
az általa kitűzött pályadíjaknak, valamint az intézet részére alapított ösztöndíjaknak is kiosztása és az énekvizsga, mely utóbbi részek már a derültebb oldalát képezik
a vizsgáknak. Ezt képezték jelenleg i A Csontos-féle
alapítványból a 4 osztálynak egy-egy legszorgalmasabb
tanulója 100 - 1 0 0 frttal jutalmaztatott. Ezt kapták : Kenessey Jenő, Tóth József, Mokos Gyula s Balázs József.
A Német István, Gerönday, Polgár Mihály féle 2 5 - 5 0
frtos ösztöndíjakban Fa István, Lőrincz Gyula, Kúr Bálint, Kiss Béla és Gerenday Endre részesítettek ; végül
a Nagy István bissei lelkész által a legjobb templomi
szónok részére alapított 200 frt kamata Molnár Sándornak
adatott ki. — Az önképzőkör eléggé dicséretes szorgalommal s komolysággal folytatta munkálkodását. Volt
összesen 41 tagja, tartott 27 gyűlést, beadatott 21 munka,
közöttük 3 theologiai, 4 vallásbölcsészeti, s egy két szépirodai mi, s felolvastatott összesen 17 bírálat. A kitűzött
pályadíjakat elnyerték: legjobb prédikációi szavalattal
Szalay József, vers-szavalattal Szabó Gyula, magyar prot.
történelmi dolgozattal Tóth József; a magyar prot. theol.
irodalom történelmével Szalay József, egy társadalmi művel Kenessey Jenő, az ó és ujtestamentomi istenfogalom j
fejlődéséről irt művel Kecskeméti Ferenc; legjobb predi- J
káeióikkal Bálint Károly és Szalay József, az egész éven
át tanúsított önképzőköri szorgalmas munkásságával Tóth '
József, végül a Ballagi Mór által kitűzött 50 frt pályadíj
az apokalyptika körébe vágó két jeles dolgozat szerzőinek
u. m. Szalay József- és Tóth Kálmánnak ítéltetett. Az
ünnepélyt berekesztette egy meglepő és mélyen megható
jelenet. Az ifjúság seniora egy gazdag, fehér selyem szalagú borostyán koszorút nyújtott át az ifjúság nevében a
tanári pályáról tényleg ez alkalommal lelépő Ballagi Mórnak. A mellékelt dictió rövid volt, alig néhány szóból
álló, de untig elég arra, hogy mindnyájunk szemeiben
könyeket fakaszszon, s teljesen elég arra, hogy elfojtsa
bennem a szavakat, melyekkel egykori tanáromtól s 17

éves collegámtól búcsút venni akartam. Egy könyű volt
tolmácsolója összes érzelmeimnek, ebben fejezem ki most
is hálám, tiszteletem, szeretetem.
FARKAS JÓZSEF.
* Ft. Cékus István tiszai ág. hitv. superintendens
úr Bartholomaeidesz főesperes és Dianiska jegyző urak
kíséretében kanonoki visitatiót tartandó f. hó 16-án nagybányára jővén a városi tanács s a különböző hitfelekezetű lelkészek által kitűnő tisztelettel fogadtatott, vasárnap 17-én az ág. ev. templomban miután elébb helybeli
lelkész Bércy Pál úr az Úrban való örömről lelkesen
prédikált, Cékus sup. úr az oltár előtt mondott nagy hatású beszédet a királyi népség és szent papság tisztének
mikénti betöltéséről. Isteni tisztelet végeztével tartatott a
templomban a kanonika visitátió, mely alkalommal
először is ez egyház története olvastatott fel, melyből kitűnt, mennyi viszontagságon ment keresztül itt is a protestántizmus, s egyesek mily lelkesen igyekeztek ezen
ág. hitv. kicsiny népességű egyház fenntartásán, különösen néhány évvel elébb Bércy Pál lelkész buzgólkodása
mint létesíté az iskolát. Mindenütt kitűnik a lelkes S z e n d y család nemes áldozata. A visitátió megtörténte után
a püspök úr Szakrnáry bánya-igazgató úr házánál, hol
szállva volt, fogadta a tisztelgő küldöttségeket. A sup.
úr tiszteletére Szakmáry úr által rendezett dísz-ebéden
sok lelkes pohárköszöntések mondattak, melyeket a különféle hitfelekezetű jelen voltak testvéri ölelésének méltán nevezhetünk. Ebéd után, az ág. ev. iskolát vizsgálta
meg a sup. úr társaival, s igy miután az egész napot
hivatalos foglalatosságban töltötte, hétfőn tisztelői által
kísértetve Felsőbányán keresztül hol csak pár percre állt
meg Szigetre utazott. Sajnos, hogy Szigeten lakó fiának
betegsége miatt köztünk nem időzhetett tovább, a tősgyökeres magyar szellemű prot. főpásztor, ki itt kedves
emléket hagyott'maga után s mindnyájunk szerencse kivánatát víve távozott. E G Y PROTESTÁNS.
* A tiszáninneni ref. e.-kerületben, a tornai egyházmegye területén fekvő petrii kisded anyaegyház máj.
30-án a legkeserűbb megpróbáltatáson ment át. A munkásnép semmi rosszat nem sejtve a szollőben és a mezőn
dolga után látott. De a délutáni munkát alig kezdettek
meg, a midőn a községben egy gondatlan nőnek tapasztatlan kéményéből a tűz lángot vetett, mely az akkor
dühöngött délnyugoti szél által élesztve pusztított, rombolt, s a különben is szalmával fedett épületeken oly
hirtelen elterjedt, hogy a midőn már az emberek a mezőről haza szaladtak, legtöbben vagyonaikat lángban találták, s a legnagyobb igyekezet mellett sem tudtak megmenteni semmit. A pár órával azelőtt jólétnek örvendett
családfők kétségbeesve látták véres verejtékök gyümölcsét tönkre menni. 72 családnak elégett minden élelme,
gazda szerszáma, ruhája, sokan összeégve feküsznek most
s bár az orvosi gondozás nem hiányzik, gyógyulások
lassan megyen Jajgatás és siralom hallatszik utcáinkon,
bánat és keserv ütött tanyát az arcokon, s könnyeikkel
sózzák meg a könyörület falatját az ínségesek. E mellett
még az a hely is, hol az imának szivből fakadó ömleu-

géseire, megnyugovás szállott a kebehv, az Úrnak háza, a
maga nemében e tájon a legcsinosabb falusi templom,
tornyával együtt romban van, a harangok aláestek s a
nagyobbik hasznavehetetlenné vált. Iskoláink felszerelésével, gazdasági épületeivel, a paplakhoz tartozó pince
éghető részével, leégett, semmivé lett. Kárunk nagy és
kipótolhatatlan, mert a biztositási összeg egyharmadát sem
fedezi a helyreálli'ási költségnek. Bizony kétségbe kellene
esnünk, ha nem táplálna a remény, hogy a kegyelet a
szerencsétlenségek hallására nem aludt még ki az
emberek szivéből, s nem egyszer édesen tapasztaltuk,
hogy a nyomorból a szerencsétlenek Fénixként emelkedtek ki és a könyörület filléreiből megujultak mindenek.
Es épen e bátorít engemet, hogy megkeressek és felkérjek minden emberbarátot és keresztyén jóakarót, hogy
filléreit e lapok szerkesztőségéhez küldje be. Oh siessenek a nyomort enyhíteni, mutassák meg segélyekkel,
hogy nem enyészett még el egészen az isten háza, s
ennek veteményes kertje az iskola iránti érzés a magyar
keresztyén kebelből. Vajha lenne a mi hitünk szerint.
Az Úrnak áldása legyen e haza népével s óvja meg hatalmával a miénkhez hasonló szomorú percektől. ISÍRE
ISTVÁN, petrii ev. ref. lelkész.
* Sántha K. ev. lelkész úr hozzánk intézett levelében olvassuk a következőket: „Néhai özv. Pesthy Jánosné szül. Sass Lidia asszony halála előtt (meghalt
Uzdon, mult hó 13-án) egy s z á z frt értékű urvacsorai
kelyhet és ostya-osztót ajándékozott a szt.-lőrinci evang
gyülekezetnek. E szent kehelyből legelőször a megboldogult itta halálos ágyán a vigasztalás mennyei italát,
s nem sokára rá, most konfirmált két kedves kis unokája. Ez a nemes adomány is mellettem és mellettünk
szól, hogy él még a szivekben a vallásos buzgóság.
* Helyreigazítás. Lapunk 21. számában a „Harkány-környéki ref. lelkészi értekezlet"-ről szóló tudósítást (664. lap) kérjük akként kiigazittatni, hogy van a körnek nem 6, hanen 16 tagja.

vetkező figyelemre méltó sorok kíséretében : „Nt. Szerkesztő úr ! Nyolcad izben van szerencsém már tiszttársaim,
a győri evang. egyházmegye Sokoró melléki lelkészkará
nak hozzájárulásával, prot egyházunk árváinak gyámolitására egy morzsalékot 12 forintokban ide mellékelten
megküldeni. — Ezelőtt 8 évvel egy pünkösti kántorunk
(lelkészi összejövetelünk) alkalmával, a szent lélektől buzdittatva hoztuk magunk között ezt a nemes határozatot,
hogy mindenkor a pünkösti kántor alkalmával hozzuk
meg ezt az áldozatot az árvák oltárára. Fájdalom ! azok
közül, kik e szép határozatot hoztuk, csak ketten vagyunk
még az élők között; a többi jó testvér elköltözött, részben
árvákat is hagyva maga után. De azért dicséret az ujabb
nemzedéknek, bár nem folyt be a határozatba, azt méer
.
.
t
is kötelezőnek tartja magára nézve. En nem lehettem
szerencsés egy elodázhatlan hivatalos functio miatt ez
idei testvéries összejövetelen megjelenhetni. De azért a
pünkösti lélek működött ez idén is, s működésének eredményét elküldöttek én hozzám, hogy azt régibb gyakorlat szerint „rendeltetése helyére küldeném." Testvérek 1
Egyszer majd csak mi sem leszünk, kik e pünkösti kántor határozatába tettleg befolytunk, de árvák mindenkor
lesznek, tartsátok meg e szép szokást és igy töltsétek be
a Krisztus törvényét ! Vájjon másutt nem tartatnak pünkösti kántorok, s ha tartatnak, ott nem működik hasonlólag a szt. lélek ? ! . . . A fenntebbi összeghez járultak
Szigethy Dániel (egy az alapitók közül) malomsoki. Pfeifer Lajos bőnyi, Matisz Károly kis-pééci. Molnár Lajos
felpééci, Bognár Endre Ipatonai, Horváth Sámuel téti,
Hajas Endre szemerei, Fadgyas János baráti, Kovács
Mihály mórichidai és Hetyei Mór csikvándi lelkészek fejenként 1 frt 20 krral, összesen 12 frt o. é.*
V a l l e n t i n y i S a m u dengelegi ev. leik. úr 1 frt

Adakozás a budapesti

r e f . theol. intézet

FARKAS JÓZSEF,
theol. igazgató.

ADAKOZÁSOK.
Adakozás

Pfeifer

Lajos

a

budapesti

protestáns

convic-

tlisa javára. A tolnai ref. egyházmegye esperese, C s e k e y István úr gyűjtése 12 frt 75 kr. • a k o s d i ref.
egyház 1 frt ; v á c h a r t y á n i ref. egyház 1 frt.

árvaházra.

bőnyi ev. leik. úr 12 frtot,

a

kö-

* A mult e'vben Hornyánszky úrhoz küldött 12 frt 60 krnyi
adomány az árva-egylet 1876-i?v óvi ^tudósi tvány*-ának 15-ik lapján
van nyugtázva.
S z e r k.

HIRDETÉSEK

Pályázat tanári állomásra.
A makói ref. ny ; lv. algymnasiumban a magyar-, német- és francia nyelv- és természetrajz
tásával,

taní-

s 9 0 0 o. é. frt évi javadalmazással összekötött tanári állomásra.
Az első próba-év leteltével a tanári oklevél

megszerzendő.

Pályázók okmányaikat a ref. lelkészi

hivatalhoz folyó évi julius 15-ig Makóra küldjék. A megválasztott helyét folyó évi aug. 29-én foglalja eb

Épen most jelent meg s egyedül csak a szerzőnél kapható

GYÁSZ

és S I R B E S Z É D E E

(précLIlszácIóls:,

i m á k ,

sIrT7-ersels:)

cimü munka.

3MP Ái'si 1 forint 5()
A

füzet

csinosan

van kiállítva, szép tiszta nyomás,

nagy nyolcadrét alakban. T a r t a l m a z : 1 6

sirbeszédet különféle korúak felett zár-imákkal versben; 1 0 udvaron mondandó gyászbeszédet s imát prózáb a n ; 8 prédikációt

s két emlókbeszódet

(a. Deák Ferenez felett, b. egy sírkő

felállításakor elmondottat).

Yógre tartalmaz 2 0 különféle korúak felett mondandó u. n. sirverseket.
Ajánlom e müvemet azon ifjú lelkész-társaim

figyelmébe, kik a korszerűtlen, bosszú ós unalmas

halotti prédikációkat a térről le zoritani a k a r j á k ; e rövid gyászbeszédekkel nekem azt tenni minden erőszak
nélkül

sikerült.

Ajánlom

a t . tanitó urak figyelmébe is, mert

művem

jó részt

versekből áll s búcsúz-

tatók helyett szintén sikerrel használhatók némely darabok.
A pénz beküldése, vagy egyszerű megrendelés

után a könyv bérmentve

vagy

utánvéttel azonnal

küldetik posta fordultával.
Szegszárd, 1 8 7 7 . május hó.

Borzsák
1—4

Endre,

ref. lelkész.

IEP á 1 y
A nagyszombati ág. hitv. elemi iskolánál
pályázat hirdettetik.

Járulókai:

a z a t .
egy altanitói

3 6 0 o. é. f r t készpénz,

állomás rendszeresítetvén,

8 köbméter

kemény

erre ezennel

tüzelőfa és szabad lakás az

iskolaépületben. A pályázóktól megkívántatik a magyar, német ós a t ó t nyelvekben való tökéletes jártasság,
az orgona kezelők előnyben részesülnek.
A pályázók illően fölszerelt s tanképesitósi

bizonyítványnyal ellátott folyamodványukat,

folyó évi

augusius hó elsejéig az egyház felügyelőjéhez nyújtsák be.
Kelt Nagy-szombatban, 1 8 7 7 . junius hó 1 4 .

Stelczer Károly,

Reischel
1—3

evang. lelkész.

Károly,

egyházi felügyelő.

A karczagi ref. főiskolában megürült egyik elemi tanítóságra pályázat hirdettetik. Évi fizetmény
3 1 5 f r t o. é., 1 5 köböl kétszeres búza, 1 5 köböl árpa, 4 2 f r t lakbér.

Kötelesség az elemi fiiskolában a

3-dik, vagy e helyett akármely más osztály tanítása. Pályázni kívánók kellőleg felszerelt folyamodványukat
tiszteletes H a j n a l Elek ref. lelkész úrhoz,

hó első napjáig

mint a karczagi ref. iskolaszók elnökéhez

folyó évi augusztus

küldjék.

Karczagon, 1 8 7 7 . junius hó 3 .

Kovács
3—3

Imre,

iskolaszéki jegyző.

mm.

Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. julius 1.

PBOTE STAUS

KOLAI LAP
S z e r k e s z t ő - és

E l ő f i z e t é s i

Hirdetések

d . I j :

K I A D Ó - H I V A T A L :
V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. 1. em.

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

Teljes szánni példányokkal mindég szolgálhatunk. ^KS

Előfizetési felhívás
a

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP"
1877-dik évi második félévi folyamára.

E l ő f i z e t é s i dij:
Félévre (julius—-december) ^ L forint S

O kr,' negyedévre S forint

kr.

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Budapesten,

1 8 7 7 . junius hóban.
Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

Főmunkatárs:

Farkas

József.

Dr. Ballagi Mór.

társam

Falusi tapasztalatok.

intézett

nyilatkozatait

elhallgatva,

! csak a nyíregyháza-vidéki papi értekezlet

tiszteletre

méltó szónoka Lukács Ödönre mutatnom.

VII.
Csakugyan,

hozzám

Míg feles számmal voltak

azok,

kik Vigil ke-

nagyon elcsavarta a csapomat sze-

ménykedóseit aláirták, szinte feles számmal találkoztak,

retve tisztelt főmunkatárs uram ! úgy annyira, hogy

kik az örök igazság, az evangélium fegyverével öved-

mindketten

zették fel derekaikat!

ságba,

elértünk

a honnét

a mélység-es
bizony nehéz

nagy t ú l -

lesz a visszatérés!

megvallom az én hibámat

ós hiúságomat,

í m e : mikor én a „Falusi tapasztalatok"
adatait éveken

ón a régi jó

Kolmár predikátióját: „a mely vallás-tanító szüntelen

Próbáljuk meg !
Én

Nem felejtettem el, jól tudom

á t gyűjtögettem,

elszomorító

s cikkeimet írtam,

— meg vallom a bűnömet — az volt a szándékom,

azt

prédikálja,

elvész a vallás,
liumot"

hogy

ma holnap elvész az igazság,

a kételkedés

s t b . haszontalan

felforgatja az evangé-

szolga

az, — lelkemből

átérzem a derék Fejes m o n d á s á t : „legyen a papnak

és — minden ambitiója a k a t h e d r a " ; — de mégis szinte
megsemmisitőleg hat rám, midőn jelen korunk egyik
Istené legyen a dicsőség — a Bethesda tava meg is
láng lelkületű Jánosa ki az Ur kebelébe hajtá le fejét,
mozdult! Erre nézve elég legyen több aggódó lelkész-

hogy h a s s a k ! Igen,

ón h a t n i

akartam

51

így kénytelen

„mint egy, | p gy- e §T Stroussberg, vagy a legközelebbi bécsi monsez idő szerént legyőzött ügynek szolgája, egy vert | tre-pör hősének elitóltetésót!
hadnak katonája jövök hozzátok. Jövök, hogy képviEngem elkeserít, elmérgesít az, ha látom, hogy
selője legyek köztetek annak a legyőzött ügynek,
a gonosz szárazon menekül, s épen azért nem tudora
hordjam kigúnyolt jelvényeit, hirdessek nektek kortűrni, ha a gonosz nő, ki gyermekét a trágyadomb
szerűtlen

beköszönteni

tanokat,

egyházába:

ó-világbeli tudományt,

megvetett

oldalba ásta el, a proconsulok által — természetesen

igét, hitet, melyet nem hinni általános,"

illendő és megkívántató prókátori sególylyel — bizo-

És az el undorító óletbeli példák felhozása megrezzentette a jók lelkét, bizony mondom sokan felébredtek, hogy tenni, hatui k e l l !

nyítékok hiányában a gyermekvesztés

Ámde

még nincs vége,

rnóg szeretve

tisztelt

főmunkatárs uramnak is igen sokkal tartozom,

mert

bizouy mondom, hogy az én kemény nyakamat,

ke-

ményen verberálta a szeretet szavaival, s midőn nagy
becsű feleletének

régi

elmélkedéseit

bennem a lélek . . . tíz óv előtti

olvastam,

eszméim,

sírt

elrepült

kedves ábrándjaim szálltak vissza hozzám ! úgy örültem nekik . . . jertek — mondók — lakjatok

ismét

szivemben, hisz ti voltatok azok, kik engem a papi
pályára vezettetek, holott két más kecsegtető üt állt
előttem, a kétszerkettő négy, s a ragyogó művészeté !
nem vagytok ti még most se előttem idegenek, hisz
ha reggeli könyörgésre megyek, ott látom a templom
oldalához támasztva a baltát, szekercét, ásót, kapát,
hisz most oly kedvemre való nép
bibliával,

zsoltárral hóna alatt,

közt

élek,

ki a

nem adná oda hitét

a világ minden kincséért!

ocsmány bííne

alól felmentetik, holott ón a tény valódiságáról meggyőződvén, a bűnöst már becsukattam. Midőn látom,
hogy a világ,

az erkölcsök,

napról-napra romlanak,

bármit hirdessenek is a humanisták, ideálisták!
És mikor látom, h o g y a z e r k ö l c s ö k
| veszósének
ságba

épen a humánus

vitele s nem kellő helyen

mazása

a

legnagyobb

m e g-

eszmék

túl-

alkal-

okozó ja,

bizony

kénytelenítetem a tacticára gondolni, s olyan gyógyszert adni be a betegnek a minőt

természete

meg-

kíván !
De menjünk tovább. Legközelebbi tételemet, azt
t. i. hogy mi magyarokül

sohse

tudtunk még azon

erkölcsi magaslatra emelkedni, hogy a magunk által
hozott s királyunk
kellőkép

respectálni

által
és

űgy hiszem a felhozott

szentesített

törvényeinket

végrehajtani tudtuk
keserű

példák

volna:

által bebizo-

nyítottam, és — bárki mit mondjon — még szeretve
tisztelt főmunkatárs uram kitűnő felelete után is, sőt
épen ez után, nem javulását, hanem veszedelmes sü-

H a j h ! kedves főmunkatárs u r a m ! ne csodálkozzék, hogy az Isten igéje megkeseredett az ón szám-

lyedését látom az erkölcsiségnek, és kegyetlenül tndok
sajnálkozni,

midőn a legkitűnőbb

fők az

idealismiis

ban, és nem tudok többé vakefieldi pap lenni, kit a

szemüvegén át nézve a világot, tetemes javulással, a

zsiványok

Krisztus országa

kinevetnek,

mégis

prédikál,

hanem

ügy

terjedéséről beszélnek. Terjed ám
teszek mint a jelenkor legnagyobb ábrándozója, leg- : a Mammon, a Bóliál meg az Asztaróth országa !
nagyobb idealistája Lincoln: (igen elmésen lerajzolva
Ugy-e, azt senki sem tagadhatja, hogy mind a
egyik ólclapban a fentebbi években) gyere csak édes
polgári államnak, mind a ker. anyaszentegyháznak
fiam! — úgymond a rabszolgatartó délihez — halld
főtényezője a boldog és vallásos család élet ? ! S hogy
csak! majd minő szép szent igéket fogok óu
olvasni ebből a bibliából . . .

neked

ha pedig ide nem hall-

vagyunk ezzel? Majd mondok példát: a Dráva mentén lakó catholicus

horvát

nép között — mióta az

gatsz, úgy vágom a fejedhez a szent könyvet, hogy

évenkénti rendszeres újoncozás életbe lépett s a fiuknak

menten felfordulsz! . . .

elébb 5 most 3 korosztály előtt nem szabad nősülni

hogy oda vágta . . .

Es oda vágta,

ós meghalt

de egy szenny-folt ismét

letö-

röltetett az emberiség homlokáról !

nekünk

magyar hősöket

még a római,

állították

borzasztó

szokás jött divatba,

anticipálták

maguknak a házasságot, az apa kinézett 17 vagy 18

Én nem tudom azt elfeledni soha, hogy gyerek
koromban

— egy

görög,

helvét és

fel tanulmányúi;

míg a

éves fiának egy lányt, valamelyik vásáron

megvette

neki az ajándék piros csizmát, egy éjszakán

aztán

— leányával egyet értve — a leányt ellopták, s az

mai időben a „délibábok hőse* kitűnő Írójának mo-

apa azt rnondá fiának — ki eddig a dolognál

dern zsiványságaít bámulják sokan ifjaink közül,

ós

mit se tudott, mert őt nem is szükség értesíteni —

emliték

ne ! itt a feleséged. A leány apja reggel megtudván

bizony mondom hallottam midőn sajnálkozva

sem-

806

805

a

történteket

utána ment,

s rájővén,
bizonyosan

hogy
haza

lányát

hova

vitték,

hajtani ? — gondolja

az ideális olvasó — dehogy! meginni az áldomást s

De most veszem

észre,

hogy

még sok felelni

valóval tartozom, legközelebb elmondandom. Addig is
béke velünk!
VlGIL.

meg lett a házasság, s ha a fiút elvitték katonának,
vagy ha nem vitték is. de a menyecskét talán már
megunta, elvitték az asszonyt gyermekestől, s vittek
másikat.

És ez virágzott ós virágzik a magyar

vények borzasztó

tiszteletére,

de még hogyan ? !

tör-

magyar népről azt mondják, hogy nem alattomos természetű,

úgy tapasztalom nem is az,

mert egészen

másként tesz.
Ezt a gyökerestől kiirtani való erkölcstelen szokást a

Dráva

református nép

mentén
már

lakó

tős

gyökeres

modernizálta.

magyar

Megalkusznak a

leányra mint a marhára, s megveszik pénzen, s fényes
nappal násznépével, muzsika szóval viszik haza,

van

olyan egyház, hogy 10 — 12 ilyen házasság is virágzik benne ! Pedig
ám!

a Krisztus szolgái nem alusznak

Prédikálnak, mind alkalmatos mind alkalmatlan

időben, feddőznek, dorgálóznak, elmondják az illetőknek, l ogy a törvény jelölt ki utat módot a nősülhetósre, hogy

az apa

anya

inkább

tekerte

volna ki

nyakát leányának kis korában, mint hogy ily gyalázatos életre adja, szóval,

elővesznek minden erkölcsi

fegyvert; a felelet az, hogy ha azt tették volna, felakasztották

volna,

mert jól

Krisztus szolgái úgy

meg

adták az árát \ s

járnak mint

a vakefieldi pap,

kinevetik őket a gonosztevők.
Mondok egy családot, a hol így állnak a dolgok :
öreg apa A. öreg anya B. lányuk C. ennek férje D.
D-t elvitték katonának, távol léte alatt — holott már
E. mint törvényes fiú meg volt — A. más nőt
a házhoz,

ettől

F.

törvénytelen

gyermek

vitt

született,

mikor D. megjött a más nőt elverték, azután megint
született Gr. törvényes gyermek. E, a 18. éves kort
elérvén, vettek egy lányt vad házasságra jó pénzen,
ez terhes lett,

megbetegedett,

haza verték apjához,

pár nap múlva rá gyermekével együtt meghalt.
tán vettek

másikat

s

ezt is haza

vitték,

Az-

s nagy

lakodalmat csaptak! Ha meg nem unják, pár óv alatt
lesz ismét törvénytelen gyermek !
És ezeket minekünk — habár a szívünk szakad
is meg — el kell néznünk, mert az erkölcsi fegyver
nem használ semmit, ós mi haszontalan szolgák lettünk, bérért szolgálunk, az áramlatnak nem állhatunk
ellent,

mert a jelszó ez;

nismus! virágozzék
alismus !

éljen

a mindent

a túlhajtott

2v£ i s s i ó.

A

huma-

jó színben látó ide-

A pünköst utáni napokban, Kerek Sándor túronyi
lelkész és slavoniai missionarius úr által felhivattam, mennék el helyette május 27-dikére a szlánovodai és ennek
környékén lakó hitsorsosinkat meglátogatni, s ott, mondott
időben, a missionariusi teendőket végezni annyival is inkább, mivel a slavoniai hívek e látogatásról már értesítve
vannak, ő pedig a hosszabb utazástól — jelenlegi gyengélkedése miatt — orvosilag tiltva van. E felhivásnak
készségesen engedve, elindultam missiói utamra május
26-dikán s még e napon el is jutottam Szlánovodára. —
Sajnálom, hogy visszajövetelem után támadt betegségem
miatt, esak most jöhetek a nyilvánosság elé, utazásom
leírásával. Nem lesz talán érdektelen, ha 26-án Szlánovodáig tett tapasztalataimról is írok e helyen valamit,
bár sajnos, hogy örvendetesről mitsem irhatok.
Ha nem említeném is azt, hogy a Dráván átkelve,
más beszéddel, más gondolkozással, s a mi fo és legsajnosabb, egyszersmind más, mondhatni irántunk magyarok
iránt ellenséges érzelmekkel is találkoztam legtöbb helyen
és körben, vannak még más dolgok is, melyek lehangolják
az embert, s az elfogulatlan kebelben, ez ellenszenves
országban is a szánalom érzetét költik fel, ezek t. i. a
Slavonia igen sok vidékén mutatkozó rendkívüli anyagi
és szellemi szegénység.
Kétség nélküli dolog azt hiszem mindenek előtt,
hogy a népek jólétének egyik feltétele a cél és okszerű
gazdálkodás; meg is lehet ezt találni Slavoniában az uradalmaknál, de csakis itt, mert a mi a slavoniai földmíves
osztályt illeti, van itt gazdálkodás tekintetében még ma
is oly primitív állapot, mely a legrégibb időkre vezeti
vissza emlékezetünket. A régiségekben megrögzött sokáé,
félre nem teszi fakormánydeszkás ekéjét a világ minden
kincséért sem, melylyel csak úgy karmolja fel földjét,
mely aztán jó minőségéhez képest is csak nagyon keveset terem. De így áll a dolog itt másra nézve is.
A mint a gyönyörű fekvésű Szlatinából kimenve,
délnyugati irányban közeleg az utas az előtte elterülő
hegycsoport felé, vágyva halad, gondolván, hogy nem
sokára a legfestőibb tájaknak lehet szemlélője. Belépvén
azomban a hegyek közé, vannak ugyan ily tájak, de
azoknak szemlélésére alig jut idő, mert a nyaktörő, sokszor rendkivül sáros utak, mélységes lyukak és pocsolyák
igénybe veszik az embernek szemeit, kezeit s egész valóját,
csakhogy azokból épségben menekülhessen s az éjt ne
legyen kénytelen a vadonban tölteni. Ez útakon vánszorogva, elfárad és fáj az embernek a teste, beérve pedig
egy-egy falucskába, fáj az embernek a lelke. Utolsó falú

p. Szlánovodáig Lukovác, melyben sokaeok laknak s
istenitisztelet hiánya hétről hétre lehangoltabbá teszi őket,
köztök egy pár magyar család is. E falucska annyira
a mi náluk némi komorságot is idéz elő, elégületlenekké
körül van véve kisebb nagyobb hegyek és erdőséggel,
teszi őket. Voltak köztük, kik kinyilvánították előttem,
hogy csak akkor látja az ember, ha már benne van. No
hogy a megélhetés naponként nem aggasztja őket, mert
de van is aztán itt látni való. Mondom, egy ily falura
van miből megélniök, de mégis van valami hiány . . .
midőn az ember rábukkan, valósággal fáj a lelke, s önmit kipótolni nem lehet. Tőlem telhetőleg megtettem ugyan
ként következik azonnal a kérdés: váljon laknak-e itt
mindent, hogy őket sorsukkal kibékítsem, hogy felfogasemberek ? Azt hinné az ember, hogy a házak tetőit romsam velők, miszerint hol ketten vagy hárman összegyűlnek
boló szélvész borzalta fel és sodorta el, palánkjait árviz
az Ur nevében, annak a két vagy három embernek buzhordta össze-vissza, pedig fekvésénél fogva e falut sem
gósága, istenhez vágyódása, szentebbé teheti az összegyüszélvész nem érheti, sem árvizet nem láthatott soha. Belekezési egyszerű helyet, a legragyogóbb templomoknál
tekintve egyes udvarokra, nincs más látni való, mint
— kivált mikor ezekben csak test szerint vannak az
összevissza düledezett kerítések, minden felé gizgaz, úgy
emberek jelen. — Gondolkozásuk elég tiszta cs józan,
látszik, hogy e lakosoknak a házi vagy konyhakertről
tökéletes tudatával bírnak példáúl annak, hogy a ki bolfogalmuk sincs 5 láthatni minden udvaron rongyos épüledogulni akar bármely állás vagy foglalkozásban, annak
teket, átalában talpra építve, sövény oldalakkal; a lakismeretekkel birnia, tehát tanulnia kell. Mikor azonban
házak kémény nélkül lévén, kormosak mint valami üstbeszélgetésünk eme tárgy körül forgott, láttam a gyiilefenék, némelyről biztosan feltehető, hogy felépítése óta | kezetben könyes szemekat, gyermekeikre mutattak s megtisztogatva, tatarozva nem volt soha. Kíváncsiságból végre
lepő aggódással panaszkodtak, hogy azok mitsem tanulnak,
betekintettem egy ily viskóba; leírhatatlan volt itt a kelvagy ha igen, nem úgy mint ők szeretnék. Egy szladolemetlen bűz és tisztátalanság s úgy vettem észre, hogy
váci apa így nyilatkozott: „kész örömest járatom már
a malacoknak külön épülete nincs. Lakosokkal találkozva,
fiamat iskolába tisztelendő uram, bár minő iskola
ismét önként következett a kérdés: váljon mivel élhetnek
lenne is az melybe járatom, csak az esik nekem nehezen,
ezek ? Sáppadt, sovány arcokat láttam, minden egészséges
hogy fiam minden nap jobban tud sokacul imádkozni,
szín nélkül, melyek a lehető legrosszabb élésmódot árulmagyarul pedig semmit sem."
ták el. S váljon miért vannak mind ezek igy ? talán a
E társalgás után, hozzá fogtunk az énekpróbához.
vagyontalanság mindezeknek o k a ? Világért sem ! Van
Roszszul, nagyon roszszul ment, de utoljára mire kellett,
ezeknek földjük elég, még pedig meglehetős, sok helyen
mégis csak elment valahogy. Istenitisztelet előtt még négy
a legjobb minőségű, jaj de a mijök van, azt célszerűen
növendéket kérdeztem ki előlegesen a vallásból, különösen
használni nem tudják, a készből sem képesek előállítani
a sacramentomokról, minthogy ezek e napon confirmálvalami kis jót, földjük keveset terem, mert csak úgy
tattak. Sajnosan tapasztaltam, hogy az a b c - é k e t és kis
vakarják.
kátékat a növendékek számára hiába viszsztik, a szülőknek gyermekeik tanításához sem idejök, sem arravalóságok.
A cukonyai határban példáúl megállottam egy
Az úrvacsorájához betanulni szokott elő és utó imákat
szántó eke látására s megbámultam, mert a legeslegelső
is,
csak úgy fülrászokás által, minden értelem nélkül
eke, mely készült kezdetben a világon, ehez a cukonyai
tanulták be a növendékek, még az egyes szavakat sem
ekéhez képest művészi készítmény lehetett. Mind ezeknek
tudták értelmesen kimondani, volt dolgom míg velők ez
magyarázata tehát nem másban, mint azon sajnos körülimákat kissé értelmesen el tudtam mondatni.
ményben rejlik, hogy e községnek tanítója nem volt, azt
Végre elérkezett az istenitisztelet ideje; bármily
hiszem soha, s a gyermekek mai napság is semmiféle
roszszul ment is az éneklés, mégis szép volt az, mert a
oktatásban sem részesülnek. De meg is látszik ám e hiány
buzgóság szárnyain emelkedett ég felé. Egyházi besaédet
e szegény községeken, még csak itt sóhajthat ám fel az
tartottam I. Moz. 35. 2, 3, felett, ezután kiosztottam az
ember szíve teljes érzetéből: „népnevelés jöjjön el a te
úrvacsorát, melyben részesültek mintegy ötvenen vagy
országod !"
hatvanan.
De ideje volna már, hogy küldetésemről szóljak.
Mint fentebb is említém, május 26-án estve Szlanavodára
Végül a délutáni isteni tiszteletet kihirdettem, melyre
érkeztem, s másnap szt. háromság vasárnapján működéa hivek teljes számmal megmaradtak. Biblia és énekessemet megkezdtem. Reggeli 8 órakor már kezdtek gyükönyv kevés fogyott el, mivel a hivek ezekkel már leglekezni a hívek, s összejöttek : Szlánavoda, Nasica, Bunagyobb részben el vannak látva. Elérkezett a délutáni
donica, Cabona, Golonicsa, Szladováe, Szlatina és Mellán
istenitisztelet ideje is, melyben a hivek ismét teljes számközségek,illetőleg pusztákról mintegy 85-en voltak,továbbá
mal részt vettek s mondhatom, hogy mindkét alkalommal
rom. cath. is ugyan ily számmal. Mihelyt néhányan öszlélekszerint jelen voltak. Végre bezártam az istenitiszteszejöttek, azonnal megkezdtem velők a beszélgetést, hogy
letet a vallás és anyanyelv megőrzésére való intéssel s
velők, kedélyállapotjokkal s gondolkozásukkal némileg
Pál apóst. II. Korinth 13. r. 11-dik versével: „ v é g e megismerkedhessen]. Beszélgetés közben úgy tapasztaltam,
z e t r e a t y á m f i a i , l e g y e t e k jó e g é s z s é g b e n ?
hogy a mint egyrészről az én vagy más jelenléte mindig
épüljetek,
vigasztaltassatok
meg,
egy
a legnagyobb örömre hangolja, úgy másrészről a nyilvános
értelemben legyetek, békességesen
lak-

j á t o k ; és a s z e r e t e t n e k s a b é k e s s é g n e k
Istene legyen veletek".
Vissza tekintve az egészre, — a mi t. i. Szlanavoda vidéki hitsorsosainkat illeti, — tapasztalataim a következőkben vonhatók össze : szilárd protestáns jellemben,
meleg vallásos érzésben, ernyedetlen becsületes munkásságben, e híveinknél nincs hiány. Nagyban különböznek
ők a fentebb említett szegényektől. — Van azonban
hiány ezeknél is tanügy tekintetében, mert „tanügy" fájdalom itt egyátaljában nem létezik. — Nem én vagyok
az első, ki e hiányról szólok nézetem szerint azonban a
bajnak, hiánynak emlegetése soha sem felesleges mind
addig, mig az helyre ütve. kipótolva nincs ; mely hiányra
tehát e főt. egyh. ker. igen becses figyelmét én is ez
úttal felhívni bátor vagyok. — Mert szerény véleményem
az, hogy e hiveink jövendőben is csak úgy tarthatók meg,
ha ők maguk protestánsságuk tiszta, józan tudatával bírnak, mi ismét csak úgy lehetséges, ha a gyermekek kellő
oktatásban részesülnek. — Ha a szlanavodai és vidékebeli növendékek jövőben is úgy nőnek fel mint eddig,
félő, hogy a pásztornak nem lesz kiket fölkeresni, mert
a kevésbé értelmes jövő nemzedék, a Vucsinból évenként
kijövő plébános h á z - s z e n t e l é s é n e k majd nagy fontosságot talál tulajdonítani, ez az úr pedig nem tesz válogatást,
szintúgy beszenteli évenként a reformátusok mint a róm.
kath. házait. — Tapasztalatom szerint a vidékiek készek
lennének mind beadni gyermekeiket Szlánavodára tanulás
végett, az itteni lakosok pedig kész öi'ömest elfogadnák
őket s igy összejönne legkevesebb harminc növendék. —
Vagy nem jó lenne — e községi iskolát eszközölni, hisz a
szlanavodai magyar ajkú róm. kath. és reformátusok lélekszáma a 400-at meghaladja. — A vidék földes ura ifjú
Jankovics, tudomásom szerint áldozatkész emberbarát, a
szentügyért lelkesülni tudó ifjú embei', — sokat megtenne, esak lenne valaki mozgató. — Fájdalom azomban
hosszabb utat bajos tenni a felkeresendőket felkeresni,
mert legközelebbi utazásom költségeinek fedezésére is,
sem egyik sem másik pénztárból nem érkezett semmi.
— Adja isten hogy szlanavodai és vidékebeli hi veinken
mielőbb segítve legyen!
AMBRUS JÓZSEF
ref. lelkész.

ISKOLAÜGY.
Az ez idö szerinti legnagyobb szellemi szédelgés.
(Vége.)

Epen azt az eredményt érjük el, a mit elérne p.
o. oly bölcsen vezetett testgyakorolda, mely tekintet nélkül a korra és fejletlen testi erőkre, növendékeivel a
tornászainak minden szereit venné elő, s azokat minden
rendszer nélkül csak azon elv és cél által lelkesítve, gya-

koroltatná, ide értve még a vívást, birkózást és nyargalást is, hogy mind erősebbekké, ügyesebbekké, edzettebbekké és vitézebbekké tegye növendékeit. Holott, az
idegek és inak túlerőltetése által ép az ellenkezőt érné
el. Mi körülbelül ilyen bölcs tornászok vagyunk ama mi
szellemi gymnastikánkkal! Sokat akarunk és semmit vagy
csak keveset markolunk! Ne hadarászszanak hát olyan
nagyon azzal a copffal, mert legfelebb bepuderozhatnak,
de el nem hallgattatnak. Nem hiszszük, hogy nem volnának meggyőződve indítványunk helyessége s célszerűségéről : ép azért ne torzsalkodjanak a növendékek nagy
lelki s szellemi kárára csupa ellenmondási viszketegből,
vagy holmi vas következetességet és elvszilárdságot szenvelgő tudós meggyőződésből, avagy pláne a féle ártatlan
mukker illatú és irányú pietásból a régiek iránt, melynek
itt sem helye sem jogosultsága.
Mi tehát egész nyugodt lelkiismerettel, sőt „rebus
quasi bene gestis" nemével bizonyos lelki örömnek, a latin
nyelvet az első és második gymn. osztályokból kitömjénfüstölnénk, hogy ne mondjuk exorcisalnánk: vagy ha
még is ama reverentiánál fogva, melylyel a régi gyakorlat
tisztes hívei iránt viseltetünk, valamit deferálnánk: akkor
ez osztályokban a latin nyelv tanításánál csak annyira
szorítkoznánk, hogy az első osztályban pusztán csak
vocabulumokat íratnánk és emiékeltetnénk ; a másodikban
ugyan ezt még nagyobb mérvben folytatva legfelebb az
öt declinatiót és a négy activa és passiva paradigmákat
betanittatnánk, s í'áadásúl a fiúkkal egészen puszta mondatkákat alkottatnánk a meglévő vocabulum-készletből.
Ily tisztességes „copia verborum"mal fölkészülve és vértezve, átjönnének a tulaj donképi latin tanfolyamra a harmadik osztályba, a hol támaszkodva a meglévő anyanyelvi
alapra és latin szóbőségre, vagy legalább bizonyos készletre, tanuló és tanár kevesebb idő és fáradság mellett,
sokkal nagyobb eredményre jutnának.
Ez osztályban tehát valamint a negyedikben is folytatólagosan a nyelvtant minden subtilitásaival és nuangaival tüzetesen és terjedelmesen tanítanánk : nem használva
semmiféle auctort olvasmányúl : hanem annál többet fordíttatva még pedig az óra alatt latinra, nem pedig ebből
az anyanyelvre, mint azt visszásán sok helyütt teszik,
lesve a dolog könynyebb végit. Mert mi azon nagyon is
tudva lévő s általánosan ismert meggyőződésből indulunk
ki, hogy modern nyelvet is (holt nyelvet tehát még inkább)
sokkal rövidebb idő alatt és kevesebb fáradsággal lehet
elsajátítani, hogy ha kirekesztőleg arra a nyelvre fordítunk, még pedig minél többet, a melyet megakarunk
tanulni.
Az ötödik és hatodik osztályokban a simplex és
sublimior syntaxist per longum et latum cum omnibus
subtilitatibus, pertractáltatnánk hasonlókép mentül többet
fordittatva latinra, még pedig fokozatosan mindig nehezebbet, szemelőtt tartva mindig azon szabályokat, melyeket
az órában ép magyaráztunk. Ezek magyarázatánál azonban
sokat nem theorisálnánk, hanem practice annál több példát mondanánk magunk, az Írókból vagy pedig
ex

abruptó", a ne vendékekkel pedig még többet mondatnánk.
Mert: „longum iter per praecepta, breve et effieax per
exempla".
Minthogy pedig a szemlélet a nyelvek tanításánál
is hatalmas segédeszköznek bizonyult be : annálfogva mindent a mennyire csak megengedik az idő és alkalom, a
táblán is megmagyaráznánk, használva mint a zenénél, a
fölfogás és memória megkönnyítésére bizonyos jegyeket,
mert tapasztalásból mondhatjuk, hogy ily szemléleti magyarázat, hol a szem is (mi által igen sokat percipialunk
s így immediate tanulunk) segélyére van az elmének, —
igen megkönynyíti egy részről a tanár munkáját, más
részről elősegíti a tanuló fölfogási képességét, s ez által
mindkettőnek fokozván kedvét és törekvését, biztosítja
az eredményt. Mert nagy baj az, ha a tanulónál nincs
meg a kellő kedv valamely tantárgy iránt, mint milyen
„par excellence" a latin és görög : hogy legyen ott a
tanárnál is kedv és lelkesedés, ha fáradságának semmi
sikerét nem látja ? Pedig a mig a régi gyakorlat mellett
maradunk, nem lesz az máskép! Honnan, miből merítsen
kedvet a nevendék, ha alapja nem lévén, érzi, hogy nem
ért, nem tud semmit, s így nem is haladhat ? Rendezzük
így be : akkor lesz alap, a fiú érezni fogja, hogy halad;
ebből a további törekvésre erőt és kedvet merít: s rövidebb idő alatt nagyobb eredményt fog tanúsítani.
Olvasmányul az 5-dik osztályban Corneliust és
Phaedrust, holmi könnyű és érdekes dialogusok- és colloquiumokkal : a miket hasonlókép előbb a táblára iratva
nyelvtanilag, mondattanilag és szófüzésileg alaposan megmagyaráznánk. A hatodikban Julius Caesart, Ovidiust és
Sallustiust szintén úgy kezelve mint az ötödikben ; mindenek felett pedig lehető legnagyobb súlyt fektetve az
előleges gondos otthoni készületre, a vocabulumoknak
nem csak gondos kikeresése, de szorgos megtanulására is.
Mondanunk sem kell, hogy végig minden osztályokon
hat, hat órában óhajtanánk a latin nyelvet pertractalni •
a melynek a hatodiktól kezdve legnagyobb részét arra
szentelnénk, hogy a növendékekkel minél többet fordíttatnánk még pedig egészen könnyű pensumokat latinra ;
később pedig önálló munkák készítésére, hogy a meglévő
„copia verborum" általok alkalmaztathassék.

erőteljes irály elsajátítása végett Tacitust s a lantos költészet megragadó s utolérhetlen remekeinek megismerése
kedvéért Horatiust, a miként az most is történik, olvastatnánk. A magyarázatnál, ki kellene terjeszkedni, a szófüzés, szónoklat- és költészettanon kivül, a bölcsészetre,
történelemre s mind azon ágára a tudományoknak, melyeket a remekirók magokba ölelnek. A mennyiben pedig
ez osztály növendékei külömben is a „Matúrára" készülnek : annálfogva ez irodalom és annak története, a rómaiak
culturalis viszonyai, vallás- és államszervezete és élete,
itt tárgyalandó még pedig alaposan.
Megvagyunk győződve, hogy ilyetén rendszer, beosztás és kezelése mellett a latin nyelvnek, kevesebb idő
és fáradság mellett összehasonlíthatlanul nagyobb eredményhez fogunk eljutni, mert ha a tanuló érzi, hogy
van sikere figyelme és szorgalmának, fokozódott hévvel
és buzgalommal fog utána látni, s nem fog kelleni őt
folyvást a készületre nógatni. Emberi természetünkben
fekszik, hogy ha valami dolgunk vagy vállalatunk huzamosan nem sikerül, nem látván semmi gyümölcsét fáradságunknak, bizony csak ilyen ímmel-ámmal fogjuk azt folytatni, s mihelyest szerét tehetjük abban is fogjuk hagyni.
A sikerben rejlik ama biztató varázserő, mely acélozza
akaraterőnket, buzdítja, ösztökéli, bátorítja a további nemes
munka és küzdelemre benső emberünket. S minél fiatalabbak vagyunk, ez igazságnak erejét belvilágunkban
annál ellenállhatatlanabbal tapasztalhattuk.
Mondanunk sem kell tehát, hogy valamennyi osztályokon végig, a gondos házi készületre, a feladott pensumok jó betanulására, általában a memorizálásra igen
nagy súlyt fektetünk. Mennyiben pedig a „repetitio mater
studiorum;" annálfogva a már tanultakat folyvást ismételni s practice alkalmazni, különösen a két legfelső osz
tályban főkötelesség ; hol az önálló iskolai és házi munkákra is igen nagy gond fordítandó.

Fődolog, hogy a tanulót odáig fölsegíthessük, miszerint a szentélynek legalább csarnokába eljuthatván, a
templom nagyszerűen magasztos bensejébe, ha csak egy
pillantást is, vethessen. Ide pedig csak a tökélyes alak
némi elsajátítása által juthat e l ! Minden törekvésünknek
tehát oda kell irányozva lennie, hogy a formát megértse,
gondolatait, ha csak puszta mondatokban is egyelőre,
A hetedikben olvasmányúl, Cicero könnyebb és
hibátlanul kifejezhesse, akkor a kezdet biztosítva van, a
rövidebb beszédeit; történeti irály elsajátítása végett Litöbbi magától jön. De hogy ezt elérhessük, azon elvből indulviust; a költők közül Virgiliust, gyakorlatilag alkalmazva
va ki, hogy „tantum scimus, quantum memória tenemus"
a prosódiát, hogy erről is fogalmuk legyen ; jóllehet ez
ha állam vagy egyházkerület volnánk, illetőleg ezek joga
tökéletesen fölösleges ; mert ez idő szerént alig fogja még
és hatalmával rendelkeznénk, minden habozás nélkül kivalaki latin költemény irásán és szerzésén törni árva femondhatnánk, hogy jelen rendszerünk életbeléptetésével
jét. Cicero és a többi iró olvasásánál folyvást applicálva
— miután a mostani tanuló sereg kikerült e gymnasia syntaxist és rhetoricát, magyarázatunkban különösen
umból, — az ötödik osztálytól kezdve, különösen a felkiterjeszkednénk a római élet, cultura, vallás, és államsőbbekben, a latin órákban a tanítás és magyarázat e
szervezetre : hogy az alaki tökély elsajátítása mellett,
n y e l v e n történjék; s csak ha egyik vagy másik a
melyre minden lépten nyomon figyelmeztetnek, észrevétledolgot nem értené, magyaráztathassuk meg neki anyanül eljussanak a görög és római classicus műveltség csönnyelvén is. Mese beszéd és valóságos pium desiderium az,
des, de nagyszerű szentélyébe.
valami
eredményt mutatni akarni, „sine loquendo, disseA nyolcadik osztályban folytatólagosan Ciceró nehe- '
rendo,
explicando,
interpretando, et concionando in eadem
zebb beszédeit, vagy philosophiai munkáit: a tömött és

lingua." „Nem a beszéd, vagy jobban mondva beszélhe- ! lyeket a német nyelv és cultura soraink között ellenállhatlanul egyre tészen. A miket művelődésünk nemzeti
tés a cél," hangzik a kopott ellenvetés, „hanem, hogy a
voltának
érdekében nem csak nem tartunk üdvösöknek,
formát elsajátítván ezen át, mint valami hídon, juthasson
hanem egyenesen károsoknak sőt vészthozóknak declaannak szellemébe!" Igen ám, de mikor azt a hidat sem
rálunk ! A német szellemet nem megismerjük, hanem
birja összetákolni! e nélkül pedig, nem lévén dádalusi
beszívjuk, E beszivás és befolyás pedig azt eredményezte,
ügyessége ama repülő liid vagy szellemi szárnyak hiányáhogy a német formákat akaratlanul is (vagy csak szenban, hogy fog boldogulni ?
velgve a német cultúrát ?) utánozzuk, erőszakot tévén
„A némethoni tanintézetekben sem történik e nyelnyelvünk organismusán és szellemén. Csak olvassátok
ven a magyarázat, azért még is tudnak rajta classice
figyelemmel a napi lapokat, s undorral fogtok meggyői r n i / Csak tudtak, akarta talán mondani 1 Azután meg
ződni állitásunk igazságáról ; a holott a sok újdonsült
csak ezzel hagyjunk fel, hogy mint parlamentünk Angfirkász,
— tán öntudatlanul is — ugy kitekeri nyakát s
liára, ugy mi a nevelés és tanitás ügyében minden lépten
kifüröszti eredetisége s tex'inészetes erő teljéből szép nemnyomon Németországra hivatkozzunk, a nélkül, hogy akár
zeti nyelvünket, hogy — ha nem tesznek róla — maa körülményeket és viszonyokat, akár népünk jellemét
holnap nyelvünkre sem ismerünk!
vennők tekintetbe. A német tanulónak nem oszlik meg
ereje és szorgalma, mert nem lévén más nyelvekkel küzNem okosabb volna-e a classica philologiának ily
deni valója, egész hévvel és erővel fekhetik neki a latin
befolyást és hódítást engedni ? a mely nem csak hogy
és görög nyelveknek. Nem igy a mi növendékeink!
elnyeletéssel nem fenyeget, de sőt mint a nemzeti nyelv,
Érezzük pedig mindnyájan a „divide et vinces" példabeirodalom és cultura fölvirágoztatásának legbiztosabb és
széd erejét és igazságát. Tegyük, hogy a németnek jellegjótékonyabb factora és dajkája, műveltségünknek, honlemében, természetében fekszik a munkakedv, tudományfiúi erényeink és erkölcseink megizmosodásának a legjobb
szomj, kitartó szorgalom
holott magyar ajkú növendészolgálatokat teuni van hivatva !
keinkben — kevés kivétellel — mindezeknek ellenkeDe hogy e jótékony sőt áldásos befolyását nemzeti
zőjét, mint mélyen nemzeti jellemükben gyökerező vonást
műveltségünkre, sőt általában társadalmunkra nézve biztoés jelenséget tapasztaltuk és folyvást tapasztaljuk, akkor
sithassuk a classica philologiának, szükséges, hogy azt
kezünkben van a talány kulcsa, miért mutathatnak a
ifjúságunkkal megkedveltessük, s így aztán mint annak
némethoni intézetek a classica philologia terén nagyobb
fölkent méltó papjait, csöndes templomaiba bevezessük.
eredményt a mieinknél. Hajdan csaknem megfordítva
Azonban, hogy e célt elérhessük, egyengessük az utat
volt, legalább a mi a beszédet illeti, a mi ifjaink sokkal
úgy és az által, hogy mondjuk k i : miszerént a hatodik
folyékonyabban beszélték a latin nyelvet a németekénél.
osztályban a mythologia, a 7-dik és 8-dikban pedig a
Távol legyen tőlünk mintha mi e latinos nyelvet akarrómai történelem latin f ü z e t e k u t á n , ne csak latinúl
nók visszaidézni és varázsolni halottaiból nemzeti nyeltanittassék, hanem azon magyaráztassék is. Hogy pedig
vünk és szellemének rovására. „Tantuin requiescat in
az élet és társadalomnak a philologiával szemben elfoglalt
pace !" Hanem ha a classica philologia ugy is mint köellenséges positiói némileg ellensulyoztassanak: mondasteles tantárgy az ő szellem- és szivképző erejenél fogva
sék ki, miszerént mind azok, kik az uj rendszer életbetanintézeteinkben jövendőben is tanítandó, akkor érezléptetésével kezdik gymnasiumi tanfolyamunkat, kötelesek
zük mindnyájan, hogy kell valami gyökeres orvoslásnak,
lesznek a latin nyelv, irodalom, mythologia és római törintézkedésnek e részben történni. A mi azon általunk is
ténelemből latin nyelven maturizálni, valamint az írásbeli
csak az imént említett aggodalmat illeti, hogy a classica
vizsga alkalmával is önálló munkálatot e nyelven készíphilologiának latin nyelven történendő tanítása és előadása
teni Ez lenne némi erkölcsi kényszer, a mely az ifjúa felsőbb osztályokban csak nemzeti nyelvünk és cultuságot komolyabb törekvésre és kitartó szorgalomra buzránk hátrányával történhetnék, ez is csak olyan alaptadítaná.
lan túlozott állítás, melyet a félelem vagy legalább félMindezekre az élet — ki az egyedüli úr — ugy
tékenység sugall. Lám-lám a classica philologiával szemlehet azt fogja mondani : „csitt ne beszélj ! „homo proben nemzeti nyelvünkre és culturánkra féltékenyek vaponit, vita disponit" én vagyok itt a mester ! a ki egygyunk, holott ez Széchenyiként »mint a férfias tömőit
szer meghalt, azt én mint halottat birodalmamban meg
szólás és Írásmód példánya, halhatatlan remekei által
nem tűröm." Mindez meglehet! de ha erősebb is az
fiainkat római honszeretetre, nagylelkűségre és nagyságra
élet a halálnál, nekünk — mig a valódi miveltség, föl van hívatva b u z d í t a n i m i g a német nyelv- és irodalomvilágosodás, a philologiát tanügyünk fölvirágoztatásának
mal szemben, egészen csendesen és szenvedőlegesen vileghatalmasabb tényezőjéül fogja elismerni, — kötelesséseljük magunkat. Pedig véghetetlen különbség van ám a
günk módokról gondoskodni, melyek által műveltségűnk
kettő között. Amaz holt, tehát nem árt, de sőt remekeiezen eredeti forrásait ifjuságunk számára megközelíthevel mindenkor a legjobb szolgálatokat tette nemzetünktőkké tegyük!
nek ; emez élő, annálfogva befolyása és terjedése nemzeti
De ideje, hogy befejezzük, nagyon is hosszúra nyúlt
geniusunk és culturánkra nézve életkérdés ! S csak széjcikkünket. A methodus tüzetes megrostálása és megbejel kell néznünk, hogy elirtózzunk ama hódításokon, raeszélésébe ezúttal nem bocsátkozhatunk, mivel azt sem

az ide, sem az alkalom, sem pedig a mi legfőbb ezen
cikk — respective ezen becses lap — kerete meg nem
engedik. Ugy lehet, hogy ha bokros teendőinktől kissé
szabadabban fogunk lélegzeni, szakitunk magunknak
annyi időt, hogy fölvett tárgyunk ezen részét is tüzetesen és érdemlegesen megbeszéljük ; kimutatván nem csak
ennek hanem általában hazai tanügyünknek ugy tanítási
mint nevelési és disciplinaris hiányait, fogyatkozásait.

cses figyelmébe, kérvén őket úgy tanintézeteink jó hírneve és becsületének reputatiója, mint az ifjúság erkölcsi
jellemének megszilárdítása érdekében, hogy fölvévén s
ha lehet meg is oldván a kérdést, a világ és társadalom
botrányára ezt a legnagyobb szellemi — vagy ha ugy
tetszik — tudományos szédelgést, a mi csak ez idő szerint történhetik, még továbbra is ne tűrjék !
JESZENSZKY P Á L ,
iglói fó'gymnásiumi tanár.

Addig is tehát, mig ismét találkoznánk, ajánlom a
kérdést illető nagyon tisztelt szakférfiak és tudósok be-
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A materialismus és a vallás.
ii.
(Folytatás.)

Ha a teremtő észt mellőzzük, ugy az ember megjelenése a földön sem oly igen válságos, mint azt a
materiálisták szeretik hinni.
Szerintük az ember is csak egy lánc-szem az állatok sorozatában. Legközelebbi rokona a majom s ezzel
együtt egy és ugyanazon őstől származott.
Tegyük fel. E feltevéssel szemben azonban a következő ellenvetések merülnek fel. Ama közös ős, vagy
magasabb fokán állott a fejlettségnek, mint a majom,
vagy nem. Ha igen, ugy meg nem fogható, — épen a
fejlődés törvényénél fogva — mikép nemzhetett a tökéletesebb magánál tökéletlenebbet, s hogy történhetett az,
hogy az alsóbb fokú győzött, s a létért való harcban
leszorítá a tökéletesebbet, azaz erősebbet az élet szinteréről. Ez határozottan ellent mond a fejlődés törvényének
s a létért való harc elméletének. Ha pedig tökéletlenebb
volt, ugy könnyen érthető ugyan, hogy a majom mint
magasabb fejlettségű állat folytatását képezi, de még mindig igen nehéz kimagyarázni, hogyan származhatott a
majomnál is tökéletlenebb elődtől, egy — a majomnál
sokkal tökéletesebb lény — az ember. Ez világos ugrás
a tei'mészetben, a mit épen a materiálisták tagadnak leghatározottabban. így a fejlődés rendes folyamatában az
embernek közvetlen előde csak majom lehetne, e hypothesist azonban fontos okok miatt ujabban magok a materialisták is elvetik, a többek közt már csak azért is,
minthogy a létért való harc elméletének alapján a tökéletlenebb előd, a tökéletesebb utód megjelenésével szükségképen visszavonul, vagyis túlszárnyalva kipusztul.
Az emberről szólva vessünk egy pillanatot, tagadhatlanul nevezetes tulajdonára az öntudatra. Nem képes
senki bebizonyítni, hogy ezzel az állatok is bírnának,
azért méltán ugy tekintendő, mintegy válaszfal ember
és állat között. És midőn Haeekel s párthivei az embert
csak ugy könnyedén oda vetik az állatok sorába, nem
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látva benne mást, mint áz állati értelem teljesebb fokát,
akkor ezt a válaszfalat jogtalanul ignorálják.
Az öntudatra nézve Hallier azt állitja, hogy „a
belső érzék az, a mi öntudatnak is neveztetik."* Bleek
szerint az öntudat: „az emberben az első szók megszülemlésével ébredt fel: jelleme teljesen azok jelentése szerint idomíttatott és terjedelme nem nagyobb, mint annak
összege, a mi szókkal kifejeztetik. Beszéd és öntudatosság egymástól külön nem gondolhatok * az egyik semmiképen sem keletkezhetett, ha csak nem a másikkal együtt,
igy az egyik a másiknak szabatos képe."** Annyi tény,
hogy az öntudat az embernek igen fontos benső sajátsága és ha elfogadjuk is Bleek nézetét, hogy ez a beszédképességgel született együtt, akkor is fönnmarad a kérdés 5 mi volt szülő alapja? E kérdésre a természetes tudomány felvilágosítást nem ád. Midőn a materiálisták
álláspontjukhoz hiven az öntudat eredetét is pusztán az
anyagra vezetik vissza, akkor ismét nem kerülhetik ki
az ellenmondást.
Ugyanis; ha áll az — mi pedig alig vonható kétségbe, — hogy az öntudat a létnek magasb foka, ugy
legalább is nehezen érthető, hogy az anyaghalmaz, az
öntudatlan vak természet, hogyan alkothatott magánál
tökéletesebbet, a létnek magasb fokán álló, azaz öntudattal biró lényt; hogyan szülhetett olyat, mivel maga
nem bir?
Pusztán anyagi alapon az öntudat támadása kimagyarázhatlan. Ezt elismerik mindazon tudósok, kiket a
természettudományi kutatások nem vittek az anyag túlbecsülésére. A többek közt Wirchow azt mondja: „Be
kell vallanunk, hogy nem vagyunk képesek oly formulát
felállítani, melyben term. tudományi tapasztalatok alapján kimondathatnék, mi az öntudat, hogy jön létre, vagy
mily alapja v a n ? Azért én mindég azt állitottam, hogy
jogtalanságot követünk el, ha az öntudat ténylegességét,
mi egész magasb fokú életünket dominálja, elismerni, s
* Die Waltansch . . . Hallier 20. d. 1.
** A nyelv eredetéről. W. H. J . Bleek Ford. Dr. Mayr Aurél
57. d. 1.

másrészről megengedni nem akarjuk, hogy az egyén
öntudata tényét összefüggésbe hozza az önálló szellemmel, egy független szellemi erővel."*
Kik elismerik, hogy az öntudat az embernek őt az
állatoktól megkülönböztető s azokon felül emelő sajátlagos birtoka, azok nem fogják tagadhatni azon állítás
jogosultságát sem, hogy a mikor és a hol először megvillant az öntudat, akkor és ott teremtetett az ember.
Hogy vájjon a fejlődés processusán lassan emelkedett,
vagy a természet öléből azonnal kivált organismusban
tünt-e fel először, ez már másodrangú kérdés. A fő a
mire súlyt fektetünk az, hogy öntudat teremtette az embert, oly igazán, mint a bogy tény az, hogy Öntudat
teszi az embert emberré mindég.
Ezek folytán megjegyezzük még, hogy a leszármazás tana Darwin értelmében, nem is zárja ki szükségkép
a teremtő észt a természetből, s ennyiben nem is tekinthető a vallás ellenségének.
Jaeger a leszármazás tanának egyik legbuzgóbb
hive nyíltan azt vallja : „A darwinista, a keresztyénség
talaján áll és védelmezi a keresztyénség alapját**
Csak a materiálisták, kik minden jelenség ős szülőjét az anyagban látják, hiszik azt, hogy a leszármazás
tana végkép feleslegessé tette s igy teljesen kiküszöböli
az öntudatos szellemi erőt a természetből. Ezek ellen
ugyancsak a fenntidézett iró, Darwin hű követője mondja :
„Az a mit mi eddig az anyagról s ennek erőiről tudunk,
épenséggel nam elégséges minden természeti jelenségnek
kimagyarázhatására, mig a legobjectivabb tudomány az
égi testek mechanikája is kénytelen egy szabad erőből származó indítást felvenni és ebben fekszik reám
nézve a szükségesség, hogy egy valamire apelláljak, mi
az anyagon felül áll és a melynek én nem adhatok más
nevet,— mint e nevet— Isten."*** Még ha sikerül is a
természettudománynak tökéletesen igazolni azon feltevést, hogy minden élő lénynek magának az embernek
eredete is egy közös törzsre vezethető vissza, ez még
épenséggel nem bizonyítná be az alkotó ész hiányát a
világban, sőt joggal állithatjuk, hogy a leszármazás tana
egyedül a teremtő s rendező szellem feltevése mellett
lehet csak igazán megérthető. „Abból, hogy az embernek felismerhető kezdete — mondja Dillman — egy öntudatlan sejt s látszólagos vége a visszasülyedés a holt
anyagba, nem fogjuk azt következtetni, hogy ő pusztán
a természet productuma, hanem megfordítva, hogy a természetben is, még a legalsó fokon is, már szellem működik és hogy ennek, s egyszersmind minden életnek és
öntudatnak alapja és forrása a mindenséget mozgató és
vezérlő világszellem, melyet mi Istennek nevezünk." ****
Ám kutasson a tudomány ; felfedezett igazságai nem
* Über den vermeintl. Materialism. der heut. Naturw. (Bericht
d Stett. Ver. 1. 41.)
** Die Darwin,sclie Theorie und ihr Verhaltniss zur Morál und
Religion 140.
*** u. o. 145. 1.
**** Rectori székfoglajó beszéd. Berlin 1875, okt, 16.

lesznek ellenségei az istenség eszméjének, mert ez maga
az örök igazság.
Copernieus elmélete, melyre pedig kezdetben mind
Róma, mind Wittenberg anathemát mondott, végül is
igazolva magát a józan ész előtt, s általánosan elfogadtatva, nem azt jelentette, mintha a menyország távolabb
esett volna földtől, hanem igen is bizonysága lett annak,
hogy az emberiség szelleme emelkedett az ég felé. Épen
igy a leszármazás tana is, ha megnyeri az igazolást, s
eloszlatva minden kételyt, homályt, méltán tart igényt a
közelismerésre, nem azt fogja bizonyítni, hogy a természetben nincs helye már a teremtő s rendező észnek,
hanem ellenkezőleg azon igazságról fog győző bizonyságot adni, hogy mindenütt és mindenben egy alkotó szellem működik, — az Isten.
Midőn a materiálisták megállapítják az anyagnak s
a hozzá tapadó erőnek örökkévalóságát, midőn kimondják
továbbá, hogy egy végzetszerű törvény uralma alatt történik a világon minden változás, joggal kérhetünk tőlük
magyarázó választ ezen kérdésekre : miből állanak végelemzésben az anyagi testek ? Mi az erő ? Végül — mi
voltaképen és honnét áll elő az a mindenséget uraló
törvény ?
Szerintük a testeket mint legkisebb részeknek az
atomoknak egyesülete képezi. Az atomokról szóló tan
azonban még szinte nincs annyira tisztázva, hogy állításaihoz kétely ne férhetne.
Ezen atomok ugyanis vagy bírnak még kiterjedéssel vagy nem. Ha igen, ugy még mindig oszthatók, tehát
nem legkisebb részek, nem igazi atomok. Vagy pedig
csakugyan végtelen kicsinyek, azaz pusztán mathematikai pontok; ez esetben azonban nem lehet szó náluk
nagyságról, még kevésbé anyagi jellegről. „A végtelen
kicsiny atomok képzete következéskép ellent mond az
anyag fogalmának; mert bár még oly sok nullát adjunk
is össze, még sem nyerünk soha számtani nagyságot, vagy
bár még oly sok kiterjedés nélküli pontot összeveszünk
is, az összeg még sem lesz sohasem valami kiterjedt.®*
De meg feltehető továbbá ezen kérdés i s : tökéletesen
egy és ugyanazon tulajdonsággal bir-e — ugyanazon
mértékben — minden atom ? Ha e kérdésre igennel
felelünk, akkor meglehet ugyan magyarázni a különböző
lényegű testek képződését. A teljesen ugyanazon nemű
és sajátságú részekből alakult testek pusztán csak formailag különbözhetnek egymástól; és pedig vannak
egymástól lényegileg is különböző testek. Ha pedig különböző nemű, sajátságú atomokat veszünk fel, akkor
még kevésbé lehet elvitatni, mint felettük álló egységet,
egy a célszerűség elve szerint rendező észszerű hatalmat,
vagyis túl kell mennünk az anyag fogalmán.
Az erőt illetőleg Moleschott azt állítja, hogy ez az
anyagnak öröktől fogva bennmaradó sajátsága. Büchner
is ugyanezen értelemben oda nyilatkozik, hogy az erő,
* Über den vermeintl. Materialism. der heut. Naturw. (Bericht
d. Stett. Ver. 1. 41.)

pusztán az anyag tulajdonsága. Ily féle állításokkal azonban, nincs megoldva az erő kérdése. Hogy a természetben mindenütt feltalálhatni az erőt, ezt bizonyítják maguk
a materiálisták ; de kérdjük, mi ez az erő ; vájjon anyag-e,
avagy nem ? Büchner azt mondja egy helyen : „Az anyag
a maga összességében, a mindent szülő, mindent magába
visszavevő anyja minden levőnek."*
E nyilatkozat értelmében az erőt is ugy kell tekinteni, mint az anyag szülöttét és miután a puszta
anyag lényegileg csak magához hasonlót szülhet, az erő
sem lehet más, mint anyag, vagyis az erő az anyagnak
egy más elnevezése, s igy egyedül anyag van, más nincs.
Ezen állítás azonban ellenkezik a materiálisták-, s közelebb Büchner által hangoztatott azon dogmával, hogy
nincsen anyag erő nélkül.
Vagy pedig nem anyag az erő. Ezen feltevés ismét
nehézségekbe ütközik a mateiúálismus alapján. A materiálisták a szellem hypothesisét céltalannak, s szükségtelennek állítják, mert szerintük ha léteznék is a hatás előidézésére az anyag nem nyújthat neki semmi fogódzót.
Ha már az erő is anyagtalan valami, hogyar^ hathat
akkor az atomokra ? Ezek nem engedhetnek magukban
neki tért, miután azok nem is lehetnének valódi atomok,
melyek még üres térrel rendelkezhetnének egy más lényegű elem számára. Sőt ha áll az, a mit Haeckel tanít,
hogy egy anyagtalan erőre nézve minden támadási pont,
melyet az anyag nyújt, megfoghatatlan volna, mozgást
hozna elő vonzás és taszítás ezzel együtt hatást ok nélkül, s igy ellent mond ép az ok törvényének, akkor
csakugyan képtelen a materialismus az anyag és erőnek
egymásra hatását kimagyarázni.
GIYURÁTZ FERENC.
(Folytatása következik.)

B E L F Ö L D .
Czékus István tiszakerületi ev. superintendens
úrnak egyház-látogatása a hegyaljai esperességben.
Oly időben élünk, midőn bármely téren felmerülő
minden fontosabb mozzanat szorgalmas megfigyelőkre
talál, s ezek kezében majd a statistikai megállapításoknál mint érdekes adat és tényező szerepel, majd pedig
más irányban, egyes tapasztalati nézetek és állitások támogatása vagy ostromlása mellett fegyverül szolgál. Nem
lesz tehát érdektelen megemlékeznünk, s némely oldaláról megvilágítanunk egy oly mozzanatot, a mely ev. egyházunk terén kiváló fontossággal bir, s mely az egyes
egyházakra nézve mindannyiszor üdvös s áldásos intézménynek bizonyúl be, — s ez a püspöki canonica visitatió.
* Kraft, u. St. 4. k. Ausg. 36. 1.

Ezen törvényes egyházlátogatást a f. évben Czékus
István superintendens úr a hegyaljai esperesség 12 egyházába irá ki (Miskolc és Nyíregyháza kivételével) s azt
eddig már szerencsésen be is végezé.
Visszagondolva ezen út kellemeire és viszontagságaira, élményeire és tapasztalataira, a megható szép és
lelkes jelenetekre, mindezekből egy hangos tiltakozás
képződik azon panaszokkal szemben, melyeket annyiszor
hallunk és olvasunk az egyháziatlanság, közönyösség,
anyagiasság, vallástalanság, sőt olykor a türelmetlenség
felett is. Ezen egyházlátogatási út valóságos diadal-út
vala a buzgó főpásztorra nézve, kinek az illető egyházakban való megjelenése mindenütt örömünnepet varázsolt
elő, s a kit ezek az ellenállhatlan szeretet, ragaszkodás
és hódoló tisztelet jeleivel s bizonyítékaival elhalmozni
versenyeztek ; diadal-út vala az a hazafias főpapra nézve,
kit a közigazgatási közegek, városi és községi képviseletek s a világi elem valláskülönbség nélkül mindenütt
lelkesen s szívélyesen üdvözölt; diadal útja vala az azon
örvendetes tapasztalatnak, melyet a különböző felekezetek tornyain, a hivatalosan bevonuló főpásztor üdvözlésére megkondult harangok s a helyi egyházak képviselőinek s lelkészeinek alkalomszerű tisztelgése mintegy
ezen szavakban tolmácsolt, miszerint a régi komor emlékű
idők elmultak, s uj eget és uj földet látunk, hol a vallási
türelmesség, a jézusi szeretet mindinkább szilárdabb alapot vetnek a kex'esztyénies testvériségnek, és végre diadal útja vala az azon megnyugtató s biztató meggyőződésnek, hogy a hol az egyház tagjai oly kegyelettel s
vallásos lelkesedéssel készítik elő a főpásztor útját s fogadják őt körükben, hogy a hol az egyházi ősintézmények körül oly tömeges érdekeltség nyilvánul; ott a hítbuzgóság, egyháziasság és vallásosság megfogyva lehet,
ugyan ; de megtörve nincsen és nem is lesz, ha a Krisztust
híven és igazán prédikáljuk.
A megállapított sorrend szerint a meglátogatandó egyházak közt első volt a s a j ó-k a z a i evang.
anyaegyház, hova superintendens úr Rozsnyóról május
31-én vasúton indult. „Vadna" állomáson a hegyaljai
esperesség díszes és számos tagú küldöttsége, élén a főesperes Bartholomaeidesz János, s az esp. felügyelő Lichtenstein József urakkal várta a főpásztort, s annak nevében a főesperes üdvözlé őt s kívánt sikert és áldást
célba vett működéséhez. Ezután az ünnepelt és a tisztelgők
az itt szintúgy megjelent báró Radvánszky Béla egyházi
felügyelő úr fogatain, harangzúgás s üdvlövések között
bevonultak S.-Kazára, hol a paplak előtt Leskó Béla
lelkész úr körülállva örömkönnyeket hullató híveitől, lelkes beszéddel fogadta azt „a ki jött az Úrnak nevében."
Délután az iskola, következő nap pedig az egyház külső
s belső állapota vizsgáltatott meg a látogatási programmba
felvett 84 kérdés szerint. Ezen egyház történetéből érdekes tudni, miszerint azt a Radvánszky család egyik
őse Radvánszky Ferenc alapitá úgyis, hogy e végből
személyesen járt Bécsben II. József császárnál s eszközölt
ki templomépítési engedélyt, de az által is, hogy a hívek

csekély számát megszaporította Zólyommegyéből hozott | 5250. Iskolát a tanköteles évek előtt elhagyta 608 fi,
telepítvényeseivel, a kik már régebben tökéletesen
688 leány, összesen 1296. Teljesen iskolázatlan 437 fi,
megmagyarosodtak.
588 leány, összesen 1025. A gyermekek iskoláztatására
nézve Ujfalusy József segédgondnok úr megbízatott, hogy
Jun. 2-kán superintendens úr a s.-kazai anyaegya megyei alispáni hivatalt, mielőbbi szigorú intézkedések
házhoz tartozó Kurittyáni és jákfalai leány egyházakat
végett keresse meg.
látogatá meg, mely utóbbiban özv. Ragályi Károlyné szül.
Kubinyi Honoráta úrnő szerzett előzékeny vendégszere3. A lelkészi fizetések megállapíthatása tárgyában
tetével kellemes órát a főpásztor s kísérete számára. —
a can. visitátió által beszedetvén a díjlevelek kivonata a
Kurittyánról pedig, kuriosum gyanánt feljegyezhető, midíj leveleknek pénzértékre való számitása végett, ezen
szerint az ügyek tárgyalása közben felmerült, hogy az
egybegyűjtött okmányok egy küldöttségnek adattak ki.
Űrnapot, mint bármely nagy ünnepet megszentelik. E miKüldöttség tagjai: Nemes Béniámin e.-m főjegyző elnökatt kédőre vonatván a megünneplést egyik egyháztag ak- | lete alatt: Tóth Gábor, Vitéz János özv. árvapénztárnok,
ként indokolá, miszerint a régiekkel történt, hogy e napon
Zsindely János házi pénztárnok és Tóth István ellenőr.
kaszálni mentek az uraság rétjére, melyen egy nagy fa
4. A segédgondnok és e.-m, ügyvéd jelentése szeállott; azonban hirtelen vihar keletkezik s a nagy fát egy
rint az egyes adósok és egyházaknál levő követelések
villám ketté hasítja. Ezt az emberek intőjelül tekintve
behajtására nézve a szükséges intézkedések megtétettek,
befutnak a faluba, harangoztatnak, templomba mennek,
5. Ujfalusy József úr segédgondnoki hivataláról,
s azóta és azért bizony ők is megünneplik az Űrnapot.
letelvén az idő melyre választatott, lemond ; de mint a
társas ebédnél, egy kedélyének melegsége, humorának
(Folytatása következik.)
kiapadhatatlan gazdagsága s szellemének fennszárnyalásáról ismert s mindenki által szeretve tisztelt paptársunk
s jó öreg bátyánk elmésen megjegyzé felköszöntésében :
„csak lesz annyi eszünk, hogy ujolag megválasztjuk."
A felsö-szabolcsi ref. e.-megye gyűléséről.
6. Az esperesti hivatal betöltése végett szavazás
Egyház-megyénk számvevői gyűlését a szokott időrendeltetvén el, bejött 73 szabályszerű szavazat. Ebből
ben junius 20 — 21-én, ez évben is megtartotta Nyíregy- Kozma József úrra adatott 54 szavazat, a többi 4 egyén
házán, Kozma József esperest és Ujfalusy József segédközt oszlott meg ; de a kik egyházi téren mind a szabadgondnok urak elnöklete alatt. Közérdekű tárgyai a
elvű, haladó párthoz tartoznak. És igy az a „hiressé"
következők voltak :
lett többség, mely a mult év vége felé a nyirbátori gyű1. Budaházi Pál halászi, Nagy Lajos encsencsi lellés végzése ellen olyan nagy hangon protestált, az őszi
készül megerősíttetett.
köddel együtt elenyészett. Tudomásunk szerint akkor is
egy szál emberből állt a z ; kinek egyénisége iránt tisz2. Az esperesti jelentéshez mellékelt statistikai kitelettel viseltetünk mi is; de a többséget nem látjuk
mutatás egész terjedelmében j.-könyvbe vétetni határozkörülötte most sem, nem láttuk akkor sem. De hiszen
tátott, valamint az is, hogy a kegyes adományozóknak,
miért élesztenénk fel ismét a keserűségek közt már bevégadományaikért j.-könyvi kivonat küldessék köszönetképen.
zett polémiát, mikor mellettünk számok beszélnek ? !
E statistikai kimutatás szerint: Beszterec uj iskolát épíAnnyit mégis csak el kell mondanunk annak a „hírnetett. A bogáti egyh. díszes uj papi lakot emelt : ehez Cóbel
ves" többségnek, hogy nem szép tőlök, kivált ha hitök
Imréné, szül. Vay Éva grófnő 20 frtot, Sérer József r.
szerint még most is többségben vannak, félre állani
kath. egyén 2000 db. téglát, Péchy Kálmán 27 db. épüakkor, mikor egy 88 egyházból és 62 ezer lélekből álló
letfát adott. Ibrány uj iskolát épített két tanteremre ; de
e.-megye kormányzó esperesének választásáról van szó.
még csak fedél alatt van s az építés folyamatban. MihályHa férfiak, igazi protestánsok, s őszintén akarják egyh.diban Ujfalusy József úr szegény gyermekek tandíjának
megyéjök javát s valósággal léteznek és az a „többség"
fedezésére 400 frt alapítványt tett; ugyan ő leánytanitói
cím nem humbug, nem a kisebbség érzetének, tudalakúi egy beltelket, a rajta levő házzal adott. Székelyben
tának elpalástolására
felöltött silány hacuka, hogy
Sipos Ferencné az egyháznak 500 frtot hagyományozott.
benne a jóhiszemű olvasó közönséget lúddá tegyék s
Bújon a templomot uj szószékkel, mely ritkítja párját,
megrémítsék, ha nem tetszik nekik a Kozma József
s uj székekkel nagy költséggel az egyház közönsége bekormányzósága, hogy nem sorakoztak az ő elnöklete
rendezte. Tégláson Kovács Jánosné két Pozdech-féle harangot öntetett. Továbbá van e.-megyénkben 88 anya-, : alatt hozott végzés ellen protestáló „többség" apostola
körül ?! Ha pedig nincsenek, a minthogy meg nem szám29 leányegyház; 88 lelkész, 8 segédlelkész.-A lelkészek
láltathatván, nem is létezhetnek : akkor legszelídebben
közül elhaltak a mult évben : Almási István mándoki,
szólva nem igazságos „többség" cím alatt oly hevesen
Pető Károly halászi, Kiss János komorói, Zsidai Dániel
kongatni a vészharangot az ország prot. közönségének
kércsi lelkészek. Tanitó van 93. Lélekszám 61,753, szüfülehal lattára s nekünk, kik ama botránykővé faragott
letett 2910; meghalt 2 7 1 5 ; házasult 738 p á r ; konfirvégzésnél szintén érdekelve voltunk, van okunk az ellemáltatott 1159. Iskolaköteles 3950; leány 3618, össze,
nünk protestáló többség holléte után tudakozódni. H a
sen 7568. Iskolába jár 2908 fi, 2342 leány, összesen
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pedig voltak, de elpárologtak, ebből tanulja meg a mester, hogy i n g a t a g a l a p o n á l l és nádszálhoz támaszkodott. Tanulja meg, hogy nem őszinte emberek
veszik k ö r ü l ; hanem álbarátok, kik háta megett markukba nevetnek. Nekem pedig, ki a íenntebbi számokra
hivatkozva, ezeket őszintén mondom ueki, vegye jó néven nyiltszivűségemet, s csatlakozzék hozzánk, kik ellenkező véleménye dacára is nagyobb tisztelői leszünk,
ha ottan-ottan szemébe kimondjuk is nézeteinket, mint
mostani álbarátai, kik őt felültették. Kozma J. úr igazgatásával, pedig nint az e.-ker. ugy e.-megyénk is meg
van elégedve. Tudományos meggyőződéséhez semmi közünk, az az ő dolga.
7. Az alapítványi pénzek nyilvántartása s eshetőleg biztosítása végett egy bizottság választatott
8. Ellenőrnek az e.-megyei mindennemű pénzek
biztosítása érdekében tett fáradhatlan, lelkiismeretes eljárásaiért elismerés szavaztatott ; költségei megszavaztattak.
9. Tanitói vizsgák szervezése, vezér- és tankönyvek
kijelölése végett Lukács Ödön, Grörömbei Péter, lelkészek, Horváth István s Kocsis Grábor nagy-kállói, Varga
Antal nyíregyházai tanitók kiküldettek.
10. A pénztárak álllása következő :
a) a házi pénztár 7090 frt 2V2 kr.
b) a papi özvegy árvapénztár 21,155 frt 50 J/2 kr.
c) a tanitói gyámpénztár 7288 frt 89 kr.
d) lelkész-egyleti pénztárban készpénzben van 92
frt 15 kr. Hátrány e rovat alatt 209 frt 59 kr. Könyvek
vásárlására fordíttatott 183 frt 71 kr.
A d) alatti számadáshoz csak mint megjegyzést
csatolom, hogy a papi egylet is tartott egy ez idő szerint
csak amolyan futó gyűlést, melyen a pénztári számadások megvizsgáltattak; a könyvtári állományhoz számos
tudományos könyveink mellé Petőfi, Arany és Tompa
költeményei megrendeltetni határoztattak s egyéb apróbb
helyi érdekű végzések hozattak.
Eszmetársulásnál fogva egy dolog jutott még itt
eszembe. A Celder úr azon dolgát értem, mely szerint
papi egyletünket „szem nem látta, fül nem hallotta badarságokkal denunciálja. (Lásd. „Prot. E. és Isk. Lap"
1877. 23. 715. 1.) írja ugyanis Celder úr, mintha „a
szabolcsi prot.-egylet gyűléséről" (a milyen nálunk nem
létezik, hanem csak papi egylet) hallotta volna, hogy :
„„letettük már az öreg Istent, meg a Krisztust, csak a
szent lélek állja még, azzal is elbánunk.""
No már kikérjük magunknak, hogy rólunk, akár
egy tiszteletre méltó férfiú is, minő Celder úr efféléket
világra bocsátgasson. Szabad lévén a szó és a sajtó, beszélni és kinyomatni, szélnek ereszteni mindenféle badarságot, sőt — gyalázatára az olvapo közönség megromlott
Ízlésének — trágái-ságokat is lehet. De tisztesség, emberség s becsülettudó embernek meg kell fontolni, hogy a
„szabad" mellett „illik"-é? S részemről azt tartom, egyenesen ki is mondom, hogy tisztelet, becsület, de olyan
komoly és okos embertől, mint Celder úr, nem vártuk
volna, hogy rólunk, egyletünkről olyan gorombaságokat

mint fenntebb idéztem, szélnek ereszszen. Az ilyen irás :
„az öreg Istent meg a Krisztust már letettük," tréfának
ízetlenség, komoly beszédül rágalom. Hanem úgy kell
lenni, hogy mégis valami tréfás ember szalasztott ki,
lehet, hogy épen vitatkozás közben, elég meggondolatlanul az igaz, olyan szavakat a száján s a komoly ember
Uram Isten! szépen felült neki, s szent képpel hirdeti^
hogy mi, szabolcsi papok, az Istent letettük stb. Mintha
bizony mi szabolcsiak nem tudnánk, de illenék tudni,
mielőtt valakiről valamit szélnek ereszteni akar, Celder
úrnak is, hogy Isten nevét hiába felvenni, csúfra emlegetni senkihez, de paphoz egyáltalában nem illik.
Nekünk szabolcsiaknak, kik ennyire denunciálva
vagyunk, holott Isten és saját lelkismeretünk tudja legjoban, meg a kik itt közelben s közelről ismerjük egymást, mennyire Isten dicsőségének előmozdítására, egyházunk és szent vallásunk ügyének fejlesztése s virágoztatására vannak irányozva gondolataink, beszédink és
tetteink, nekünk mondom nagyobb érdekünkben áll, hogy
az általunk egész szívvel és lélekkel szolgált ügy érdekében az afféle triviális denunciatiók ellen komolyan,
határozottan tiltakozzunk ; mert ha Celder úr okos ember
létére ezt elhitte, távolabb még akad olyan jámbor, a
ki azt is elhiszi, hogy mi itten „papi-egylet" firma alatt
holmi social-demokratikus, Istenellenes eszméket fejtegegettink s egytol-egyig társadalmi forradalmárok, Isten
nélkül való dib-dáb emberek s nem papok, hanem afféle
munkakémlő, szószátyár népségek vagyunk. A mult évben pedig gyűlésünkből egy értekezés e lapban is közé
volt téve; melyben ugyanis a vallás, egyház s lelkészekre
vonatkozó dolgok tárgyaltattak, elég istenes lélekkel, kegyeletes érzelmekkel s komoly, higgadt hangon. Máskor,
ha szives lesz Celder úr rólunk megemlékezni, ezt kevesebb jámborsággal, komolyabb megfontolással s őszintébb
és keresztyéniesebb szeretettel, mindenek felett több jó
akarattal tegye.
GŐRÖMBEY PÉTER,
e.-m. aljegyző, s az egyetemes papi-egyl. jegyzője.

Tanitói értekezlet Ungban.
Ha figyelemmel megtekintjük hazánk tanügyi állapotát, a legutóbbi időben örvendetes előhaladást láthatunk
mindenütt. Bár a különféle gátló akadályok még ma is
hátráltatják a tanítókat nemes működésökben ; de a nép
mind a mellett is kezd a tanügynek barátja lenni s az
iskolai dolgok iránt érdeklődni. A tanitói állás, mely sokak
előtt annyira lenézett s megvetett volt, nagyobb elismerésben részesül, s a tanítókat is úgy kezdik tekinteni,
mint a nemzet felvirágzásának hathatós tényezőit.
A tanitói testület érzi a felelősséget, mely reá nehezedik, s igyekszik annak hiven megfelelni. E célból tartatnak az értekezletek, hol különösen a gyakorlati tani
tásra fektetnek fősúlyt, és nagyon helyesen. Az ungi ref.
egyházmegye tanitói is felfogván az értekezletek hasznos

és üdvös voltát, évekkel ezelőtt két értekezleti kört
alakitottak, s azóta — az egész egyházmegye kitűnő elismerése mellett — iskoláinkban a tanügy felvirágzását
hathatósan elősegítették. Az U n g v á r - K a p ó s v i d é k i
tanitói-kör folyó évi Junius hó 5-én Bésben tartá értekezleti gyűlését. Az értekezletről alig hiányzott három
tanitó, s ezek is fontos okok miatt nem jelentek meg.
Gyakorlati előadás tárgyául „a földgömb ismertetése" volt
kitűzve. Három tanitó úr tartott ugyan ezen egy tárgyról
előadást; a két előbbi előadónak magyarázata, minden
tekintetben alaposnak s helyesnek találtatott, egyik Göncy,
másik Árvay vezérkönyve után magyarázott, s mint a
gyermekek felfogásához alkalmasabb, ez utóbbi előnyösebbnek bizonyult be ; a harmadik előadás már az előbbiekhez hasonlítva gyengébb volt, de az előadónak körülményeit, s képességét tekintve, ez is dicséretet érdemelt.
Nem hagyhatom említés nélkül azon szép rendet, figyelmet, komolyságot s higgadtságot, melynek az előadók
bírálatánál tanúja voltam. Mindenki alaposan, tárgyhoz
alkalmazva, higgadtan szólt a dologhoz, s a találó felszólalások a tanitó urak tárgyismeretéről s pedagógiai képzetségéről fényesen tanúskodtak Méltányosan emelte fel
szavát az értekezlet, iskola-kör látogatók ellen, kik a felügyeletükre bízott iskolákat a kellő időben meg nem látogatták s jelentéseiket ennek következtében be nem a d t á k ;
ezért a jelesebb tanítók között a jutalmak, illetőleg ösztöndíjak kiosztása meg nem történhetett; ezen ügy az
egyházmegye erélyes figyelmébe lett ajánlva. Indítványba
tétetett, hogy az értekezleti gyűlés énekléssel s Isten segítségül hívásával kezdessék meg, mi közmegegyezéssel
fogadtatott el. Az értekezleten a rendes tagokon kivül az
egyh.-megye érdemes esperese Szabó András úr, több
lelkészek s községi tanítók vettek részt; két községi
tanitó az értekezlet tagjai közé felvétetett. A gyűlés után
a jelenvoltakat a bési egyház ebéddel látta e l ; vajha a
többi egyházak is követnék e példát s ne terhelnék meg
a tanitókat, hiszen úgy is az egyházak érdekében fáradnak
s szorgalmatoskodnak derék tanítóink.
UNGI.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Az erdővidéki ref. e. megyében a nagybaconi
népes egyház, egyhangúlag R é v a i P á l zilahi papot
választotta lelkészeül,
* Tanárválasztások. A tiszáninneni ref. superintendentia közgyűlésén, mely f. hó 25-kén vette kezdetét Sárospatakon, a sárospataki akadémiában megüresült bölcsészeti és észjog tanszékére B o k o r J ó z s e f theol. tanár
helyeztetett á t ; Bokor helyébe R a d á c s i
György
gymnasiumi vallástanitó, Radácsi helyébe K o v á c s y S á n d o r algymnasiumi tanár, Kovácsy helyébe pedig M o 1n á r L a j o s miskolci tanár választattak meg. A közelebb megüresült egyik jogtanári tanszék betöltése az őszi
gyűlésre halasztatott.

* BodáCS Pál, farádi ev. tanitó elhunyt. A tanügy
ez érdemes agg tagja, 45 évet töltött a tanítói pályán.
Községének elismerését birta életében, s részvéttel kisérte
őt egész gyülekezete, nyughelyére.
* A dunántúli ref. egyházkerület pápai főiskolájában az 1876/7 tanévet bezáró vizsgálatok jul. 15—26-ig
tartatnak és pedig; I. a t e s t g y a k o r l a t i
vizsga
julius 15-én d. u. 6 órakor, II. a t h e o l o g u s o k v i z s g á i 16-án és 17-én, III. a j o g h a 11 g a t ó k a 1 a pv i z s g á i 16. és 18-án, ugyanazok állam- és jogtudományi vizsgái 19., 20. és 21-én. A jogi-, alap- és államvizsgákra menendők,lecke könyvük vagy esetleg egyéb jogi bizonyítványuknak is beadása mellett julius 10-ikéig jelentkezni tartoznak. IV. a g y m n a s i u m i k ö z v i z s g á k
16-tól 21-ig, a magán vizsgák 19. és 20-án d. u., az
írásbeli érettségi vizsgák 21-én és 22-én, a szóbeliek
23—26-ikáig. V. a k é p e z d é s z e k v i z s g á j a 19 én
délelőtt. Mely vizsgákra tanintézetünk t. c. elöljáróit a
a t. szülőket és tanügybarátokat tisztelettel meghívja A
R E F . FŐISKOLA

IGAZGATÓSÁGA.

* A magyar gazdasszonyok orsz. egylete az emberbarátok figyelmét egy év előtt hivta fel újonnan
berendezett árvaleányházára; most, a tanév lefolytával
jelentést kiván tenni azon örvendetes sikerről, mely ez
újjászervezés célszerűségét bebizonyította. A szerencsésen
választott igazgató- és tanítónők jó szellemben és háziasan nevelték a gyermekeket, kik mind az elemi mind
a polgári iskolai tanfolyamon dicséretes haladást tanúsítottak. A törvény által kiszabott tananyag mindkét tanfolyamon lelkiismeretesen feldolgoztatott, tanultak tehát
az elemi tanfolyamon, hit- és erkölcstant, felekezet szerint egyházoktól megbízott külön vallástanitók által oktatva, beszéd- és értelemgyakorlatokat, magy. és német
nyelvtant, számtant, melynél az értelemfejlesztés és gyakorlati élet szükségletei kellő figyelembe vétetettek ; földrajzt, történelmet, a természettudományok elemeit. Tanultak továbbá szépírást, rajzot, éneket, tornászatot, és mindennemű hasznos kézimunkát. A polgári iskolai tanfolyamban e tantárgyak nagyobb terjedelemben taníttattak ; de a mellett nem feledkezett meg az intézet kitűzött céljáról a h á z i a s n e v e l é s r ő l sem, s e végből
a leánykák a házi teendők végzésében is gyakoroltattak,
melyben egy rendszeresen alkalmazott, ahhoz értő gazdasszony vezette a növendékeket. E mellett az egylet
nem kiméit áldozatokat, hogy a növendékek egészséges,
tápláló, bár egyszerű, élelmezésben részesüljenek. S eme,
valamint azon körülménynek, hogy tágas, egészséges fekvéssel biró lakásban helyezteté el őket, tulajdonítható, hogy
az egészségi állapott a lehető legkedvezőbb volt. S hogy az
egylet törekvései a nagy közönség méltánylásával is találkoztak, bizonyítja az, hogy az év lefolyása alatt sokan
látogatták meg intézetünket, s örömmel tapasztaltuk, hogy
elégedetten távoztak el, s mindig nagyobb lett azok száma
kik leánykáikat intézetünkben ohajtották neveltetni. Hogy
az a kevésbbé vagyonosak részére is lehetővé váljék, az
egylet a lehető legmérsékeltebb tartásdijakat szabott.

Az elemi iskolai tanfolyamon ugyanis 250 frt évi fizetés
mellett nyernek a leánykák lakás, mosás és élelmezés
mellett alapos oktatást a törvény által kijelölt tanterv
szerint. A polgári iskolai tanfolyam fenntartása többe
kerülvén, az e tanfolyamot végző növendékek a fennebbi
előnyök élvezéséért 300 frtot fizetnek évenként. A törvényszabta tantárgyakon kivül a az ülők kívánságára mérsékelt fizetés mellett rendkívüli tantárgyak, mint zongora
és francia nyelvben is nyerhetnek oktatást a növendékek.
A kézimunka tanítására különös gond fordíttatik ezután
is, hogy a növendékek ebben is mennél többoldalú ismeretre s gyakorlati jártasságra juthassanak. E célból az
egyletnek törekvése már a jövő tanévben oda fog irányulni, hogy intézetében a házi iparnak legtöbb haszonnal biró ágait amennyire körülményei engedik meghonosítsa. Midőn ezeket az egylet a n. t. közönség tudomására hozni siet, azon reményt táplálja, hogy működési
iránya és intézetének szervezete, szélesebb körben levén
ismeretessé, mindinkább növekedni fog azon nemes emberbarátok száma, kik az egylet nagy áldozatok árán
alapított jótékony intézetének fentartására segédkezet nyújtani kegyeskednek. Az egylet nevében : DAMJANICH
JÁNOS ÖZVEGYE, egyleti elnök. SZTUPA GYÖRGY egyleti
jegyző.
* Emlékeztetés. Tíz évvel ezelőtt Debrecenben 22
iskolatárs és jó barát, ily szerkezetű okmányt fogadott
el, s adott kölcsönösen egymásnak, sajátkezüleg aláírva :
„Mi alólirottak, kik a theologiai tanfolyamot mai napon
azaz 1867. julius 22-én végeztük, kötelezzük magunkat,
hogy 10 év múlva azaz 1877. aug 9-én Debrecenben
viszont találkozásra megjelenünk a séniori hivatalnál. Célunk e találkozásban egyfelől egymás sorsának, körülményeinek részletes megismerése, másfelől pedig a netalán
kedvezőtlen állapotba jutott egykori barát s iskolatársak
kölcsönös felsegéllése. A kitűzött helyen és időben megjelenni kit-kit a mult jó emlékei, az ifjú s ép baráti szív
még egyszer s netalán utolszor együtt hevülése, szóval
erkölcsi kötelesség, s ez irat ereje által lekötött becsületszó indítson. Mit ha valaki betegség vagy nehéz anyagi
körülmények miatt nem tehetne, az itt s akkor összegyűlendő baráti kör előtt — élet viszonyait s helyzetét
tárgyazó, s az akkori seniori hivatalhoz küldendő levelében — magát igazolni tartozik. Nagyobb biztosításul
kinek-kinek, mindnyájunk sajátkezű aláirásával megerősített erkölcsi kötvény, másolatban kiadatik, hogy ez
által is folyvást éljen elevenen emlékünkben a kitűzött
hely, idő s kötelezettség. Debrecen, 1867. julius 22.
Barthalos Ödön, Bán József, Báthori István, Benedek
László, Gsilta Márton, Debreceni Gyula, Gulyás Lajos,
Hajdú Elek, Kalas István, Kovács Gábor, Kovács Lajos,
Lukács Gyula, Nagy Lajos, Papp Károly, Papp Gergely,
Papp Samu, Szabó Pál, Szathmári Samu, Szilágyi Márton,
Vass Lajos, Varga Antal, Zagyva Imre. Ezeken mint
az eredeti okmány aláíróin kivül — mint ugyanezen
grádusbeliek, de az utolsó tanév bevégezte előtt kevéssel
rectóriára ment, = következő jó barátok s iskolatársak

l

is részesei lehetnek tiz éves találkánknak : Békési Gyula,
Papp István, Saja Sándor, Tariska Endre, Török Károly,
Zágonyi Antal.'' — Kedves barátaim! életsajkánk, melyben egykor együttesen eveztünk a boldog ifjú kor szélcsend uralta folyamán, most külön-külön dacol az élet
tengerén, a tornyosúló életbajok hullámaival. Ki tudja
mely percben találunk vándorlásunk nehéz útain rejtett
kősziklákra, melyek összetörik s az enyészet örvényébe
sodorják töredékeny életsajkánkat?! A lefolyt 10 év alatt
tudtommal kedves baráti körünk vesztesége Papp Samu,
kit mint felső-nyéki munkás lelkészt ragadott el a hivatalképtelen apa s növeletlen testvérek karjai közül. Legyen emléke áldott! Mi a kiknek Isten megengedi érnünk
a fenntjelzett időt, jöjjünk össze mindannyian, s a ki
teheti családostól! Kedves barátim ! Isten veletek, az édes
óhajtva várt viszontlátásig! H A J D Ú E L E K , belényesi ref.
lelkész.
*

Jó tanács V. Szabó Sámuel barátomnak. A
„Prot. Egyh. és Isk. Lap" legközelebbi számában az
adakozási rovatban midőn egyik kezével a Bátki családnak segélyt nyújt, másik kezével a barsi e.-megyét arcul
üti. Meghajlok jó szive előtt, de birámnak nem szeretném. Mert mint biró ugy látszik meggondolatlanul s hirtelenkedve szokott eljárni. A barsi e.-megye Bátki urat
tán hogy jobb állomásra elő nem segíté, annak ő maga
volt egyedüli oka ; de hogy anyagilag segélyezte, azt
többször volt alkalma tapasztalni, noha ki nem doboltuk.
Igy p. o. midőn néhány évvel ezelőtt a helységgel együtt
ott a paplak is leégett, az e.-megye mind őt, mind az
egyházat tetemesen segélyezé, azután a szegény egyházakat illető alapítványból az egyház évenként s a lelkész is többször kapott segélyt, a mult években a lelkésznek 250 frt segélyt eszközlött, legközelebb pedig
halála után özvegye s árvái mellett a lelkészek ingyen
teljesítik az egyházi szolgálatot. Tisztelt barátom engem
egyszer nagyon megdicsér egy diák korunkban rá vonatkozó
s általa é r e t t n e k mondott ítéletemért. Kövesse a példát s akkor egy testületet nem fog megróni méltatlanul.
NAGY JÁNOS, barsi esperes. — L a p u n k bezártakor hasonló,
a barsi e.-megyének a Bátky-család fölsegélésére tett
intézkedéseit tanúsító, levelet kaptunk Molnár Sámuel
e.-m. főjegyző úrtól.
* Szalay Sándor, nagyszőllősi (Veszprém m.) ev.
lelkész ur azon szomorú hírről értesít bennünket, hogy
jun. 23-án azon vidéken több határt a jég egészen elvert.
A kár felszámithatlan, melyet a Somlyónak egy részén,
továbbá Kerta, Torna, Tüskevár, Szörcsök s Vásárhely
határiban tett.
* A Daily Review szerint, az edinburghi egyetemes
presbyteriánus zsinat tagjai legíöljebb háromszázan lesznek,
és pedig a tagok egy harmadrésze Angolország, egy harmada
Észak-Amerika, egy hatoda a gyarmatok, egy hatoda az
európai szárazföld többi egyházai által választatik. Hazánkból Balogh Ferenc és Lugossy József urak már elútaztak
Edinburghba.

Pályázat tanári állomásra.
A makói nyilv. ref. gymuásiumnál a mennyiségtan

ós természettani tudományok 9 0 0 o. ó.

frt óvi javadalmazással egybekötött tanszékére ezennel pályázat
eltelte után tanári oklevelet szerezni és helyét

hirdettetik.

folyó év augusztus

Megválasztott az első próba-év

29-dikón

elfoglalni

köteles.

Az okmá-

nyokkal felszerelt kérvények a makói ref. lelkészi hivatalhoz 1877. augusztus elsejére beadandók.

i_3

Pályázat segédlelkész tanítói állomásra.
A szatmárnémetii ref. egyházban megürült segédlelkész tanítói állomásra pályázat nyittatik.
űzetés: a városi pénztárból 5 0 0 o. ó. f r t ; a gróf Teleky alapítvány kamatából 2 0 f r t ;

Évi

az egyházi pénz-

tárból 2 5 f r t ; nyolc öl kemény tűzi fa beszállítva, melyből az iskola helyiség is fütendő; minden predicátiós
halottért egy forint és tisztességes

lakhely.

Kötelességei:

Az elemi

iskola

Y. ós YI.

osztályába járó fiú

gyermekek tanítása, saját tanítványaival hétköznapokon templomba j á r á s ; minden harmadik vasárnap reggelen
s a canonica órákon templomi lelkészi szolgálat ós a supplicánsok ellátása.
A segédlelkész tanító három óvre választatik, melynek eltelte előtt három havi előleges felmondás
után hagyhatja el csak állomását.
Az ezen állomást elnyerni óhajtók hiteles okmányaikkal felszerelt ós sajátkezűleg írott kórvényeiket
folyó évi julius 25-tíik napjáig nt. Fésős András ref. lelkész úrhoz juttassák el.

Az elválasztandó segéd-

lelkész tanitó állomását folyó óvi augusztus 12-dik napján elfoglalni köteleztetik.
Kelt a szatmárnémeti ref, egyháztanács 1 8 7 7 . óvi junius 24-dik napján tartott üléséből.

Kctnizsay
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Zsigmond>

egyházi főjegyző.
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A Selmecbányái ág. hitv. ev. egyház felső leányiskolájánál üresedésbe jővén a tanítónői állomás,
erre ezennel pályázat hirdettetik. Ez

állomással

megkívántatik, hogy a magyar s német

járó óvi jövedelem

nyelvben

egyiránt

6 0 0 f r t o. ó. A pályázó tanítónőktől

jártasok

legyenek.

Előnyben részesül, a ki a

zenében ós francia nyelvben némileg j á r t a s . A pályázni kívánók intézzék kellően felszerelt

folyamodványai-

kat folyó évi augusztus hó 12-ig az alólirthoz.
Selmecz, 1 8 7 7 . junius hó 2 6 - á n .

Hándel
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Vilmos,

n. m. ev. lelkész.

P

á

l

y

á

A nagyszombati ág. hitv, elemi iskolánál
pályázat hirdettetik.

Járulékai:

z

a

egy altanitói

3 6 0 o. ó. f r t készpénz,

t

.
állomás rendszeresítetvén,

8 köbméter

kemény

erre ezennel

tüzelőfa ós szabad lakás az

iskolaépületben. A pályázóktól megkívántatik a magyar, német ós a tót nyelvekben való tökéletes jártasság,
az orgona kezelők előnyben részesülnek.
A pályázók illően fölszerelt s tanképesitési

bizonyítvány nyal ellátott folyamodványukat,

augustus hó elsejéig az egyház felügyelőjéhez 113 ujtsák be.
Kelt Nagy-szombatban, 1 8 7 7 . junius hó 14.

Stelezer Károly,
evang. lelkész.

Reischel
2—3

Károly,

egyházi felügyelő.

folyó évi

Épen most jelent meg s eg)^edül csak a szerzőnél kapható

GYÁSZ

és SIBBESZÉDEK

( p r é d i k á c i ó i d ,

Pf
A

füzet

csiaosan

i m á k ,

Ara

s l r ^ r e r s e k )

1 forint 50

cimű munka.

kr.

van kiállítva, szép tiszta nyomás,

nagy nyolcadrét, alakban. T a r t a l m a z : 1 6

sirbeszédet különféle korúak felett zár-imákkal versben; 1 0 udvaron mondandó gyászbeszédet s imát prózában; 8 prédikációt

s két emlékbeszédet

(a. Deák Ferencz felett, b. egy sírkő

felállításakor elmondottat).

Yégre tartalmaz 2 0 különféle korúak felett mondandó u. n. sirverseket.
Ajánlom e művemet azon ifjú lelkész-társaim

figyelmébe,

kik a korszerűtlen, hosszú ós unalmas

halotti prédikációkat a térről leszorítani a k a r j á k ; e rövid gyászbeszédekkel nekem azt tenni minden erőszak
nélkül

sikerült.

Ajánlom

a t. tanitó urak figyelmébe is, mert

művem

j ó részt

versekből áll s búcsúz-

után a könyv bérmentve

Vagy utánvéttel azonnal

tatók helyett szintén sikerrel használhatók némely darabok.
A pénz beküldése, vagy egyszerű megrendelés
küldetik posta fordultával.

Borzsák
2—4

Endre,

ref. lelkész.

t

Epén most jelent meg és megrendelésre azonnal szétküldetik
LUKÁCS ODON

nyíregyházi ref. lelkész

35 beszéd templomi és temetési használatra.
Egy testes kötet.

Nagy 8-rét. Ára 1 forint 80 krajcár.

KÖZÖNSÉGES EGYHÁZI

BESZÉDEK,

Külön lenyomat az „Egyházi Beszédekéből. Nagy 8 - r é t 1 5 0 lap. Ára 1 f r t 2 0 kr.

l E ^ I 1 ö x i ö s e n

JWT K L i l e n c
Lukács Ödön

I s : e < 3 L e s s 6

f o r i n t é r t
„Egyházi

a j á n l a t !

bérmentve

beszédek".

Ára

1 f r t 8 0 kr.

1 „ 20

„Közönséges egyházi beszédek" .
Fejes István

„Egyházi Beszédek" két kötet .

„

,,

„Temetési beszédek"

„

„

„ E g y szép asszony története"

.

-

Dr. Kerényi Ede „ A világ-történet időrendi átnézete"
„

küldünk:

, , „Magyarország tört. időrendi átnézete"

„
1

—

>>

6 0

»3

6

„
•>•>

»

í—

SjE^"* Ilynemű megrendeléseket csak augusztus végéig fogadhatunk el. Megrendelési
pénzeket postautalványnyal kérünk, mely esetben a csomag bérmentve szállíttatik.^pf

KLEIN ALFRÉD lAN-UnbnOÉn S.-A.-UJHELYT.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs : Farkas József.
Nyomatott: Deutscli M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Slőfizetési

Szerkesztő- és

díj:

Hirdetések

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

K I A D Ó - H I V A T A L :
VIII ker. Mária-utca 10. sz. I. em.

Teljes szánni példányokkal

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

mindég szolgálhatunk.

Előfizetési felhívás
a

PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP"
1877-dik évi második félévi folyamára-

E l ő f i z e t é s i dij:
Félévre (julius—december) -4= forint S

O k r , negyedévre S forint QSÜ5 kr.

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Budapesten,

1 8 7 7 . junius hóban.

Főmunkatárs:

Farkas

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

József.

Dr. B a l l a q i

Superintendensi megnyitó-beszéd. 1877.
és a bevett

szokáshoz

képest, elnöki tisztem lévén a közgyűlést

megnyitó-

A házszabályok

szerint

beszéddel kezdeni meg : szólok elsőben az egyetemes

Mór.

történt, hanem együtt s egyszersmind határozzunk s
intézkedjünk.
Az utolsó,

1 8 7 3 dik évi convent óta is az e.-

kerületek több-több tárgyat tettek á t a majdan megtartandó közértekezlethez,

mint olyanokat,

melyekre

magyarhoni ref. egyházat illető eseményekről s moz-

nézve önmagok, a többiek befolyása s közreműködése

galmakról ; azután különösebben az egyházkerületünk-

nélkül, kivánt sikerrel s hatályosabb eredménynyel nem

ben felmerült jelenetekről.

rendelkezhetnek.

Az előző

években

(ily alkalommal

Ily tárgyak a különböző országok-

ismételve)

ban lakó presbyteri egyházszervezet híveinek uniója, a

panaszos szózatot emeltem szabadságunk felett, mely-

lelkész-választási törvények revisiója, s ha lehetséges

nélfogva a közös ügyek elintézésére nézve káros vesz-

azoknak egyenlősítése országszerte, az akadémiai tan-

teglés és mulasztások következtek be. Ugy látszik e

folyamok szervezése, a prot. jogakedémiák ügye, tanár

hiányt a testvér e.-kerületek is kezdik érezni s köz-

képezde létesítése, a felsőbb oktatás tárgyában

törekvés fejlett ki, mely oda irányúi, hogy testvérileg

jelent miniszteri törvényjavaslat, a magyar protestáns

egyesüljünk s a mindnyájunkra

egyetem felállítása, a védköteles tanítóknak a katonai

tartozó ügyekben ne

meg-

külön-külön helyeken s más-más időben, mint eddigelé ! gyakorlatok alól leendő felmentésének eszközlése stb.
53

Fejtették s érlelték az eszmét, érezhetővé tették
a közös intézkedés szükségét a közbejött

események,

ket. Ezek nélkül, melyek mint tűzoszlop, vagy talán
mint

füstfelhő vezéreljék

izrael

népét,

hiányzik

a

milyenek az összes presbyterianoknak szövetkezésre s

zsinatnak egyik szükséges kalaúza. De idő előtti sze-

az Edinburghban közelebb tartandó

rintem a zsinat

gyűlésen megje-

tartás

azért is,

mert ahoz magunk

lenésre felhívása-, a báró Baldácsi kegyes alapítványa,

is eddigelé semmi előkészületet nem tettünk.

Nemde

mely oda is céloz,

ezt tanúsítják a zsinatot

jegyzö-

hogy a

magyarhoni összes prot.

hitfelekezetek egy corpus evangelicorumban
zanak s a közös érdek

által

találkoz-

egymással szorosabban

sincs a zsinat
gyairól.

egyesíttessenek.
A legfontosabb ügyeknek egyes e.-kerületek által
leendő elintézésének lehetetlensége, az ily ügyek tár-

jog-

ós

Hanem ez ellent

hatásköréről s annak
nem állván,

tár-

ám menjünk

z-inatba!
Megvallom, nem ismerhetem az indítványt kor-

gyalásának elhalasztásából eredő hiányok és hátrányok

szerűnek, opportunnak,

tapasztalása, arra birták a dunántúli e.-kerületet

viszonyait

—

sürgető e.-megyék

könyvei ? melyek szerint egész testületeknek ismeretök

tekintve;

hazánk
midőn

belső ós külső

aggodalom

jelen

szállt

meg

mint azt már tavaly örömmel emlitém — hogy hatá-

minden komoly lelket a benső pártoskodások,

rozatképes

norchia lajthántúli részével leendő kiegyezés, a hazánk

conventet

kívánjon.

Ma

pedig

szintén

a mo-

hogy a tiszán- ; határait körülövedző gyilkos, s reánk nézve is vészterhes háború felett, melyek a kedélyek izgatottságánál
tüli e.-kerület is, mely leginkább s már csak egyedül
fogva nyugodt ós higgadt tanácskozásra aligha nyitellenezte a határozatképes convent létrejöttét, ily egyehatnak kilátást. Ily helyzetben, ily körülmények kötemes, érvényes határozatok hozatalára jogosult érteörvendezve van szerencsém jelenteni,

kezlet megalkotását szükségesnek ismerte be, ós alkot-

zött hitfelekezeti érdekharcot is támasztani, vagy ilyen

mányozó zsinatot indítványoz, mely a conventet állan-

iránt csak aggodalmat is kelteni, inopportunnak kell

dóül létre hozza, felruházottan az egyházi

ismernem. De . . .

törvényes

autonom testület attribútumaival.

Megvallom, a convent megalkotása s szervezése

E szerint zsinaton fognánk egybegyűlni, mindazok

végett, nem tartom a zsinatot egyetlen s kikerülhetlen

örömére, kik a zsinatot minden bajunk panaceajának

út ós módnak.

tekintik,

zsinati nagy apparatussal mozogni a cél felé,

kik a zsinat omnipotentiájától

azt

várják,

A nagy dobot

melyet

hogy megállapítsa az egyház s állani közötti s rendezze a prot. egyház

érni, legalább is szükségtelen, ö t egyházkerület közül

más hitfelekezetek közötti

egyszerűen,

harsonát fúni,

rövid uton,

és

zaj nélkül,

verni,

tüstént el lehet

jogviszonyt, eszközölje a vallási teljes jogegyenlőséget,

négy már vógzésileg kimondotta, hogy határozatképes

az egyh. ós isk. célokra adott államjavak secularizá-

conventet akar, ezt csak akarni kell az ötödiknek is

lását, az országos vallási alapok tisztázását,

s azonnal

minden

megvan.

Mert

az

egyházkerületek

teljes

egyházi ós iskolai szükségeknek az állam által leendő

autonómiával birván, gyűlési határozataik

fedeztetését s több efféle apróságokat.

érvényesek minden további szentesítés nélkül; erőseb-

Részemről,

megvallom,

bámulom a terv nagy-

önmagokban

bek mint a zsinatéi, melyek mindaddig érvénytelenek,

ságát, miszerint mi magyarhoni evang. reformátusok

mig legfelsőbb helyen

egyetemes zsinatot tartandók vagyunk, melyhez képest

sanctióra

nézve sok

sanctiot

nem nyernek,

mely

egyénnek,

sok érdeknek

lehet

a szathmári ós komjáthi zsinatok töredékek, zsinatot

befolyása. Hogy is éltünk meg eddigelé e hazában ?

egyidejűleg az ág. liitv. egyházzal; bámulom kivált-

hogy vagyunk

képen a zsinat tárgyait, melyeket némely egyházme-

nélkül. Nagy fordulatok, nagy válságok mentek véghez

meg

és mozgunk ? egyetemes zsinat

gyék az országgyűléstől elvouhatni s a zsinatra átru-

e nélkül.

házhatni

ellenzem,

október 2 0 - á u kelt resolutiója által elrendelte,

szerintem

a reform

propter

vélnek:
bonum

egyetemes

de
pacis

egyházunk

az

indítványt

nem

s a megalkotandó,

érdekében nélkülözhetlen, con-

időelőttinek

tartom

a

zsinatolást

mindaddig, mig az országgyűlés meg nem alkotta
vallás-szabadságról,

1734-dik óvi
hogy

snperintendentiák négy e.-kerületté csopor-

tosuljanak ; megtörtónt

az

átalakulás zsinat nélkül.

A bodrog-keresztúri gyűlés után, 1 7 3 4 , fő- és segéd-

vent tekintetéből.
Megvallom,

Midőn III-dik (VI.) Károly

a

az egyháznak államhoz s a hit-

felekezeteknek egymábhozi viszonyáról szóló törvénye-

gondnokok állottak elő a superintendensek s esperesek
mellé zsinat nélkül.

1821-ben a Tiszántúl elfogadta-

tott a világiaknak az egyh. közigazgatáshoz jogosultsága, eliutóztetett

az e.-.megy ék

újból idomítása, a

budai zsinat határozatai jelentékeny részben érvénye-

lényeges ós soknemü változtatásokat vitt keresztül az

síttettek, zsinat nélkül. 1 8 6 0 - b a n a debreceni convent

oktatásügyi

consistoriális rendszerünket egyetemesen

sőt az

képviseletivé

ministerium,

legcsekélyebb

befolyásunk,

országgyűlés beavatkozása nélkül. Ugyanazon

változtatta át, zsinat nélkül. Van tehát egyházunkban

tisztelt ministeriummal folytonos összeütközésben va-

a zsinaton kivül más hatalom és tekintély is, a kész-

gyunk isk. autonomiánk s az állam felügyeleti jogá-

séges jóakarat s egyetértés.

nak

Ezek s még több ilyenek észrevételeim a zsinattartásra nézve : de részemről nem ellenzeni azt. Mert

különböző értelmezése s gyakorlása miatt.

autonomiánk
ügyelet

tiszántúli e.-kerület.

a

kivül

nemcsak

rákétát

véleményezéssé

Isk.

devalváltatik,

minélfogva a suprema inspectio vélemény fölötti fel-

kétség kivül megcáfolta s legyőzte ezeket magában a
Kétség

pusztán

fogna

lenni:

miuisterium

ellenben a legfelső felügyelet

értelmezése

szerint magában foglalja

eresztett ez föl a zsinattartást jelzőleg, hanem elgon-

a cselekvést s intézkedést, a mint az jeleimen

dolta a dolgot, az ügymenetet kezdettől végig,

koroltatik, tehát az autonoiniát s inspectiót egyszers-

tisztességes és üdvös legyen

bemenetelünk,

hogy

kijövete-

mind,

vagyis

a

gya-

ministerium saját eljárásaira ügyel

liink. Kétségkívül bölcsen elkészítette s megállapította

fel, az az nincs külön felügyelő testület, hanem van

az a programmot a teendőkre s azok sorozatára nézve,

egyház,

hogy nyomról nyomra, lépésről

mint véleményező ós ministerium, mint ha-

biztosan ha-

tározó ós cselekvő s önmaga dolgaira felügyelő. Nem

ladhassunk a kitűzött

magos cél felé s elnyerhessük

ólt még kanonista vagy jurista, a ki az egyház auto-

pályadíjul a pálmát.

E föltétel mellett nem félek a

miáját s az állami vagy fejedelmi legfőbb felügyeleti

lépésre

jogot

parturiunt montes kudarctól.
Azonban,

ügy

Dunán s l i s z á u ,
jőn.

vélem,

sok

víz lefoly addig a

határozta

volna

meg s akarta óletbelép-

zsinat létre

E mellett másfelől is vész támadt, gymnasiuma-

kik 1 8 6 0 óta,

ink eddigi alapját s alkotmányát fenyegetőleg. Ugyanis

míg az indítványozott

Legalább ág. hitv. testvéreink,

így

tetni.

már 16 évén át, készültek a zsinatra, és ennek szá-

fiatal

mára a kellő munkálatokat is sajtó utján még 1 8 7 0 -

iveit fentartott két főoszlopot, u. ni. a classicai nyel-

ben kiadták, ma, sem mernek, sem akarnak zsinatba

veket és mathesist eltörni indultak, s ezek helyett a

menni, igen fontos okoknál fogva. Ugy vélem a deb-

történelmet állítani

receni ad hoc határozatképes

gymn.

születeket

s

convent is csak előké-

előmunkálatokat

rendel

el

a

majdan

óriások

többi

nulmány,

mostan

az

nézetek

kiegyenlítésének

útja

és

föl, a kik a gymnasium bolt-

föl egyedüli oszlopul, melyhez a

tanulmányok

szabandók s alkalmazan-

dók, a történelmet mely valóban nem

alkalmas időben megtartandó zsinathoz. És ez lesz a
ellentétes

keltek

mert

emlékező

nem

is gymn. ta-

fejti az értelmet s legfeljebb

tehetségnek

nyújt

tápanyagot,

gymn. növendékeknek életkoruknál fogva nem

módja.
Addig

is

tehát,

inig részünkről a zsinati elő-

mivel
adat-

hatik elő pragmatica história. Az uj paedagogarchák

munkálatok elkészíttetnének, tanácsos volna az egye-

elkészítők

temes tanügyi bizottságokat keriiletek-szerte utasítani

árbocfa a történelem, ennek fejléséhez s korszakaihoz

a gymn.

tantervet,

miszerint az alap ós

a félbeszakadt munka folytatására s a conventre rele- ' képest osztatnak szét a többi tantárgyak, Igy mivel
a történelem első stadiuma a teremtés; ehezkópest
gált tanügyeknek — melyeket fennebb elősoroltam —
a

tárgyalására.
Mert jelenneu leginkább fenyeget minket a vész
tanügyünkre s taniutézeteink
midőn egyetemes
latkozhatott,

egyházunk,

gyenge

korú

elsőben is a görög Hesiodussal kell megismerkeduie,

nézve;

mint a ki kosmogoniát i r t ; mivel Róma első törté-

mint ilyen, nem nyi-

nete a meséskorhoz tartozik, a kezdő gymnasistának

autonómiájára

nem nyilatkozhatk,

s három századon

ki a latiunyelv alaktana megtanulásával foglalkozik,

át e téren szerzett tapasztalatait a nemzet, az állam

a római remek

és saját

bölcselkednie.

népiskolák

érdekében nem érvényesítheti. 1 8 6 8 - b a n a
szervezetére

még

gyermeknek a classicus irók közül

gyakoroltunk legalább

miszerint

a

irók közül elsőben is Liviusból kell
Láttam

tantárgyak

és

átvizsgáltam e tantervet,

a helyett hogy csoportosít-

indirect befolyást, a miről mindenki meggyőződhetik,

tassanak s a növendék életkora s felfogásához képest

ha összehasonlítja népiskolai

jó

szervezetünket a népis-

kolai törvénynyel s az oktatásügyi miuisterium
kiadott szervezettel. Azóta

által

a felsőbb tanintézetekben

rendben

és

sorozatban taníttassanak,

Procrustes

ágyába fektetve az összes osztályokon át végig vannak erőszakosan

nyújtóztatva,

hogy minden osztály-

béli

tanulóiiak

sokfele tantárgy jusson, mi a fejét

megzavarja.
E
hanem

tanterv

önmagában

nem

volna kártékony,

fenyegetőleg vészes azért, mert szerzői nagy

paedagogusok tekintélyét követelik maguknak

és ki-

haligattatást nyernek s érzhetö befolyást gyakorolnak
ott, honnan leáradhat a veszedelem. Bomestico no is
opus est instituto et quasi in medio nostri nato, azt
mondá
Ziller

a

bölcs

kísérleti

Budai

Ésaiás, és óvást teszünk a

intézetének paradox

tanterve ellen,

mert nincs kedvünk sem kisérleni, sem kisérteni.
Kétséget nem szenved, tanügyünk gyarapítására,
isk. autonomiánk védelmére nézve a n-.-taláni csínyek
és merényletek ellen, legsikeresebben,
ban

működhetnénk

egyetemesen

leghatályosab-

conventileg, de ha

már nincs hatá ozatképes conventünk s nem is akar
lenni,

mig azt a majdan tartandó zsinat meg nem

teremti: akkor, addig legalább az egyetemes tanügyi
bizottságnak kellene őrködni s működni felsőbb tanintézeteink java s felvirágoztatására

nézve az e.-ke-

rületek által.
(Folytatása

következik.)
TÖRÖK

PÁL.

ISKOLAÜGY.
Az észak-amerikai Egyesüit-Áliamok tanügye
1875-ben.
(F. L ) Az Egyesült-Államok congressusa oktatásügyi központi hivatalát (Bureau of Education) az uj-világ
kitűnő férfiaiüak sürgető kérésére, a végre hívta létre,
hogy gyűjtse össze azokat a tényeket és sta'isztikai adatokat, melyek az egyes államok tanügyi állapotát hiven
mutatják; továbbá, hogy terjeszszen az iskolák szervezézésére és vezetésére, valamint a tanmódszerre tartozó oly
tanokat,
melyek
az Egyesült-Államokban jóravaló
tanügy fentartására, és fejlesztésére egyiránt alkalmasak.
A törvény im ez emiitett célja megvalósítására az intézet
vezetőjének (General-Commissioner) E a t o n n a k , szabad
kezet engedett. Eaton eddig kiadott hat évi jelentésével
megmutatta, hogy a rábízott nagy feladat megvalósítására
minden tekintetben alkalmas. Ha meggondoljuk, hogy e
hivatal felállítása előtt az Egyesült-Államok kollégiumainak és egyéb tanintézeteinek még egy árva hiteles névsora sem volt, és most mindenrendű iskolákról a lehető
legteljesebb névsor áll készen: csak e tény is eléggé
indokolja e hivatal szükségességét.
A tanügyi biztosnak sok a kötelessége s nehéz a
munkája. Neki ismernie kell a bel- és külföldi nevelésügy minden részleteit ; felvilágosítással kell szolgálnia a

tanügy egyes szakait érdeklő kérdésekre ; továbbá segiteni kell hivatalnokainak a tanügyi jelentések kivonatozásában, a statisztikai adatok rendezésében, és teljes rendszerré feldolgozásában.
A mult évi philadelphiai kiállitás, nagyon megkönynyitette Eatonnak az Egyesült-Államok mult százados
(1776—1876) iskolázására vonatkozó történelmi adatok
összegyűjtését. Az 1875-re szóló és 1016 sürün nyomott
nagy nyolcrét lapra terjedő jelentésnek e történelmi része
rendkívül becses. Azonban ezt mellőzve, ezúttal abból
csak a jelenre vonatkozó kiválóbb adatokat emeljük ki.
Az iskolák népességi táblázatai más-más életkort
állítanak fel a tankötelezettségre. Connecticut államban a
tankötelezettség 4—16 éves korra terjed Uj-Mexicóban
ellenben 7—18-ra; míg a többi államokban e két szélzet
közt váltakozik. Eaton hathatósan ajánlja, hogy minden
államban legyen egyforma a tankötelezettség kora, mert
e nélkül az iskolábajárásra és a vele kapcsolatos kérdésekre vouatkozó statisztikai adatok értéke bizonytalan
Ha a különböző államok szorgalom-szakait összehasonlítjuk, e tekintetben is nagy eltéréseket találunk.
New-Jerseyben a tanuló napok közép-száma évenként
194, Eszak-Carolinában pedig csak 50, a mi elég nevezetes és sokat mondó különboég.
A nyilvános iskolákban összesen 249,262 tanító
működött; bár e szám jelentékeny, mégis épen 100,000rel kellene több tanitó, hogy az iskolába járó tankötelesek
közül egy-egyre 40-nél több növendék ne jusson.
Massachusetts államnak egy-egy tanuló iskolázása
átlag legfenebb 22 dollárjába kerül, Georgiának pedig
legalább is 1.10 dollárjába. Arizona a nyilvános iskoláiba
beirt tanulókért fejenként 42.51 doll. fizet, és Geurgia
csak 2.78-at. Ha az iskolák népessége mindkét államban
6—16 évesekből állana, az összehasonlítás sokkal kedvezőbb eredménynyel járna.
Az iskolázás hanyatlott Maine, New-Hampshire államokban, úgy a népesség, mint a rendes iskolajárás tekintetében.
Massachusetts. Rhode Island és Connecticut iskolázása minden tekintetben emelkedett.
Maineben van két gyermekkert, Nevv-Hampshireben
1, Massachusettsben 12 és Connecticutban 2, New-Yorkban
pedig 16. Fröbel elveit csak pár év óta karolták fel az
Egyesült-Államok, 1870-ben egy gyermekkert sem volt
még Amerikában ; de már 1875-ben 95 ily intézet működött összesen 216 tanítóval és 2809 kisdeddel.
A felsőbb leány-iskolák száma szintén örvendetesen
szaporodott. 1870-ben csak 33 ily intézet volt 278 tanítóval ; de 1875-ben már 222 ily intézet volt életben 2405
tanítóval 23.795 tanulóval.
A természettudományi iskolák száma közelebb mult
öt év alatt szintén szépen felszaporodott. 1870-ben csak
17 ily szakiskola volt, s bennök 144 tanító és 1413 tanuló. 1875-ben 74 ily iskoláról szól a hivatalos kimutatás,
melyekben 758 tanitó 7157 növendéket tanított. Ez intézeteken kivül jó szolgálatot tettek a természettudományok

terjesztésére a Harward, Cornell és más kollégiumok tanárai által a tanitók számára rendezett természettudományi
nyári tanfolyamok.
Az egyetemek és kollégiumok száma 1870-ben 226,
s tanítóik száma 2823, a tanulóké 49,153 volt. 1875-ben
355 volt ily felsőbb tanintézet, melyekben 3999 tanitó és
58,894 tanuló működött. Ez intézeteknek sokat köszönhetnek az államok. Azok — a jelentés szerint — a tanultság, a hazaszeretet és a kegyesség központjai. Taninódszereik különböznek ugyan egymástól; de abban a
törekvésben egyeznek, hogy a növendékeknek a lehető
legmagasabb miveltséget nyújtsanak.
A kollégiumok és egyéb felsőbb tanintézetek fokozatosan emelték mind a felvétel mértékét, mind a tanszakok közti választás szabadságát. Ez által legtöbb
intézet szakított a régi merev tanfolyammal (Curriculum),
melyen semmi nemű változtatást tenni nem lehetett.
Ezután a jelentés a theologiai-, jogi- és orvosi szakiskolákkal foglalkozik.
A theol. képző intézetek száma 1870-ben 80; 1871ben 94; 1872-ben 104; 1873-ban 110; 1874-ben 113:
1875-ben pedig 123 volt.
Az iskolai, egyetemi, városi, állami és nemzeti könyvtárak története azt mutatja, hogy a közönség szemében
közmivelődési értékök óriásilag növekedett. Ez előtt száz
évvel a 13 gyarmatban csak 29 nyilvános könyvtár volt,
melyekben mindössze 46,000-re rúgott a kötetek száma;
uia azonban 3682 nyilvános könyvtára van az EgyesültÁllamoknak, melyek 12.276,964 kötetet foglalnak magokban. Megjegyzendő, hogy a községi, egyházi és vasárnapi iskolák könyvgyűjteményei nem jőnek a fennemlitett
könyvtárak számába.
A természetrajz iránti érdeklődés is nagy mértékben
növekedett, a mit a jelentésbe fölvett 44 muzeum hathatósan tanusit. 1870 óta nevezetes mozgalom volt arra
nézve is, hogy a művészet tanulmányozása a nyilvános
iskolázás körébe felvétessék, különös tekintettel a műiparra
való alkalmazásra. A philadelphiai kiállítás a míveltség e
körére is jótékony hatással volt. s e téren is gyors és
sokat igérő fejlődést várhatni az egyesület minden részében.
Az Egyesült Államokban a siket-némák iskoláit, a
vakok intézeteit és az árvaházakat többé nem tekintik

KÖNYVISMERTETÉS.
1. „A short account ofthe Hungárián
Re
förmed
Chttrchby
Lewis Gs. Csihj, licentiate of
theology. Edinburgh, 1871. 24. lap.

pusztán emberbaráti, hanem a társadalom minden osztályai javát egyiránt előmozdító intézménynek.
A jeleutés utolsó fejezetében Eaton oly törvény
meghozását kéri, mely megszabja, hogy a nemzeti nevelés
ügyére tartozó minden adatot e központi hivatalnak, s
általa a Congressusnak bemutassanak ; hogy az Egyesület
elnöke minden területre tanfelügyelőt nevezzen ki, hogy
az eladott földterületek árának bizonyos részéből tőkét
alakítsanak, egyrészt elszegényedett vidékek tanügye
gyámolitására; másrészt egy központi tanszermúzeum
alapítására.
Mutatóúl és összehasonlításul hadd álljon itt a theol.
semináriumok táblázata :

Felekezet neve
Római katholikusok. . .
Presbyteri
Baptista
Protestáns p ü s p ö k i . . . .
Lutheri
Congregationalista . . . .
Methodista ; afrikai és
déli methodista
Keresztyén
Reformált és németalföldi ref
Egyesült presbyteri. . .
Cumberlandi presbyteri
Szabad baptista
Uuiversalista
Mennonita
Morva
Uj jeruzsálemi
Evangy. egyleti
Unitárius
Egyesült testvérek. . . .
Összesen

Képző
intézetek
száma

Tanárok
száma

Tanulók
száma

18
16
15
15
14
8

124
80
66
63
49
54

1319
655
733
311
443
334

11
5

85
15

472
457

5
3
2
2
2
1
1
1

1
1
1

17
13
6
8
11
3
2
2
3
7
3

121
84
105
40
51
16
33
2
25
10
24

123

615

5234

Mint látszik, az intézetek túlnyomó száma protestáns.

2. „A
skót szabadegyház
ismertetése."
Egyház-tanulmány. Irta Csernátoni CsíJcy Lajos, ref. lelkész-jelölt. Debrecen, Telegdi L. bizománya. 55. lap. Ara
35 Jer.
Megérdemli figyelmünket, ha irodalmi munkában
minket mutatnak be a mivelt külföldön, vagy ha a mivelt
külföld valamely előttünk részleteiben kevéssé ösmert

intézményét irja le valaki számunkra. Ezért akarjuk itt ] badság harcunkat „r e v o 1 u t i o n" néven nevezi
felemlíteni e két kis munkácskát, melyeket Csiky Lajos,
skótok előtt.
debreceni végzett theologus Skóthon fővárosában, Edinburghban irt, hol o a két utóbbi évben a skót szabadA második, magyar nyelven irt munkácska a skót
egyház collegiumának hallgatója volt.
szabad-egyház történetének s egyházalkotmányának ösA mi az angol füzetkét illeti, az a magyar protesmertetését tartalmazza a következő fejezetek alatt: Törtáns s közelebbről a ref. egyház történetének egyes kiténeti előzmények. Symbolikus könyvek. Egyházkormányemelkedőbb pontjait foglalja magában. Eredetileg ez egy
zati rendszer. Isteni tisztelet. Sákramentomok s kiszolgálfelolvasás volt, melyet a szerző az edinburghi szabadtatások módja, esketés. Előkészület a lelkészi hivatalra.
egyház Sz.-Lukács templomában tartott. Hasonló, a maLelkészi kötelességek. Missiói működés. Alapítvány magyar egyház ösmertetését tárgyazó, fölolvasásokat minden
gyar és cseh lelkészjelöltek számára.
évben szoktak tartani Edinburghban oda kijáró theologuTeljes képét nem adja ugyan a skót egyháznak, de
saink. Azonban tudtommal ez az első, mely nyomtatásaz iránta érdeklődők mégis sok adatot nyerhetnek belőle
ban is megjelent. Az ösmertetés eléggé sikerült, bár megösmeretéhez. Legnagyobb hibája ennek is az, hogy a
látszik rajta, hogy kezdő iró műve. Nagy vonásokban
szerző nem tud világosan irni, O maga ott élvén a leínem tud ugy rajzolni, hogy rajzából az idegen, tiszta kérandó tárgyak között, nem tud a távollévők s a dologgal
pét nyerhetné az illető tárgynak. Legrészletesebb, s a
autopsiával nem birók álláspontjára helyezkedni, hogy
hallgatóság figyelmét leginkább lekötő lehetett gálya rabugy beszéljen el, hogy ezek is megérthessék. E gyengejaink történetének rokonszenves elbeszélése. A függelékség különben némileg munkája rövid voltában mentséget
ben egyházalkotmányunk s felekezeti iskolarendszerünk
találhat. Legvilágosabb s haszonnal olvasható a skót
rövid vázlatát adja elég világosan. Magában a beszédszabad-egyház előállási momentumának (disruptio) s az
ben fölemlíti az 1872-iki Melius-ünnepet, melyet a debegyházat kormányzó különböző testületeknek leirása. Hogy
receni nép és egyház Melius halálának 3 százados évforaz olvasó a szabad-egyházról egész képet nyerjen, le
dulóján ünnepelt; valamint a gályarabok kiszabadításának
kellett volua irni részletesen a „Sustentation fund" alapí2 százados évfordulóján, 1876-ban, a debreceni theolotását, melyből ezen egyház lelkészei fizetésök nagy részét
gusok köre által tartott ünnepet Én azt hiszem, hogy
kapják ; továbbá a papválasztás menetét, a gyülekezetek
az ilyen és hasonló ünnepek hatalmasan ébresztik az em
népességének a mieinkétől való különbözőségét, a belberben a múlttal való összeköttetés élénk érzetét, melymissió szükségének okait, a vasárnapi vallásoktatást, s
ből aztán a jelenkor, küzdelmeihez erőt és buzgóságot
a házi isteni tiszteletet.
meríthet. Epen ezért helyeslem a debreceni theol. ifjúság
A skótok iránti érdeklődésemnek rójja fel szerző,
nevelésében e jelenséget, s kívánatosnak tartanám, hogy
kik közt én is egy sok szép emlékekben gazdag évet
hozzá hasonlóval egyéb prot. theologiai intézeteink kebetöltöttem, hogy rólok irt néhány téves adatát itt helyre
lében is találkoznánk. Midőn azonban ez ünnepeknek a
igazítom. „1733-ban az Ebenezer Erskine (magyarul
külföldön való fölemlítését is helyeslem, másrészről helyE r s k i n e Ebenezer) lelkész vezérlete alatt az államtelenítenem kell szerzőnknek azon eljárását, hogy ott az
egyházból kivált elégületlenek magukat „Egyesült Presidegenek előtt, egyháza némely tagjairól vádaskodólag
byterium* névvel nevezték." (12. 1.) A dolog ugy törigy beszél: „Sajnálattal kell kimondanom, hogy vannak
tént hogy az a négy elégületlen lelkész egyházával együtt
tanitók közöttünk, épen magok a protestánsok között,
egy külön presbyteriummá egyesült („they constituted
kik az evangéliummal egészen ellenkező tanokat terjeszthemselves into an Associated Presbytery," 1. Hetheringtenek." (17. 1.) Ily vádat azon velünk rokonszenvező
ton, History of the Ch. of Sc.) Amúgy könnyen összenép elé egyszerűen, minden tájékoztatás nélkül, minden
zavarhatnék az egyesült (united) presb. egyházzal. Az
bizonyítás nélkül, oda vetni, mindenesetre nagy könnyel1761-iki szakadás helytelenül van egy ide nem illő szóműség.
val s erőltetett magyarázattal E n y h ü l e t
egyházán a k nevezve. R e l i e f ugyanis nem csak megkönnyebRá kell még mutatnom a fiatal szerző és felolvasó
bülést, hanem különösen f r o m-mal m e g s z a b a d u pár tévedésére, melyekben nem igaz tanokat hirdet rólunk
l
á s t is jelent. Az a szakadás a s z a b a d u l á s egyháaz érdeklődő skótoknak. Igy a bevezetésben a magyarok
zának nevezte magát azért, mert az illetők ezen szakadás
ősvallásáról szólván, kategorice magyarnak állitja a Zoroáltal igyekeztek m e g s z a b a d u l n i az államnak a
aster párz dualismusát, melyet Horváth István Cornides
papválasztásra gyakorolt erőszakos nyomásától. (Lásd
nyomán hozott a magyarok ősvallásával kapcsolatba.
Iletherington, 220. 1.) A 13. lapon s több helyt szó van
Tehát ez nagyon is nyilt kérdés. Azután szerinte őseink
a „ p o l g á r i és s z e l l e m i " dolgokról. Ezt a két szót,
az egyik Istent H a d ú r-nak, a másikat Á r m á n y-nak
mely két ellentétes fogalmat akar jelölni, magyarúl nem
nevezték. Pedig a H a d ú r nevet Székely Sándor találta
értjük meg, ha nem tudjuk, hogy az az angol s e c u 1 a r
ki, s alkalmazta először 1822-ben a „Székelyek Erdélyés s p i r i t u a l fordítása, s a mi nyelvhasználatunk szeben" cimű eposzában ; tőle vette át aztán Vörösmarty,
rint v i l á g i - és e g y h á z i-val fordítandó. A 24. lap
fölvévén még mellé a persa Ahriman után magyarosított
szerint a szabad és az egyesült presbyteri (mért irja
Á r m á n y t . Tévedés az is, hogy az 1848/9-diki sza-

mindig angolosan p r e s b y t e r i á n-nak ?) egyház közt
e l v i ellentét van. Dehogy van elvi! Hisz az elvi ellentétek kizárják egymást; ez a két egyház pedig, szerző
jövendölése szerint is, nem sokára egyesülni fog. Igenis,
mert köztük nem e l v i , hanem egyházjogi különbség
van. A Free church csak fönntartással mondott le az
államsegélyről, az United presbyterian Church véglegesen.
A 46. és 47. lapon az angol p a p e r s - t magyarul p a píroknak nevezi. így bajos lesz a dolgot megérteni. A
p a p e r s itt annyi, mint í r á s b e l i d o l g o z a t o k , s
mi magyarok csak így ösmerjük fel a jelezni kivánt
fogalmat.
A szerző előszavában azt mondja, hogy kis munkácskáját leginkább utódjai számára irta, mintegy kalauzul, ha a ködös Skóthonba mennek. S én mégis, az ő
szerény igénye ellenére muukáját magasabb szempontból
vizsgáltam, mint t. i. a magyar prot. egyháznak szólót,
s épen ezért kívántam tőle itt-ott többet, mint a mit
benne találtam. S reménylem, hogy a szerző, kinek jó
akaratú kísérlete elismerést érdemel, nem fogja tőlem
rosz néven venni e feljebb becsűlést.
KOMÁROMY

LAJOS.

A materialismus és a vallás.
II.
(Folytatás.)

A természeti törvényre vonatkozólag szinte nem
találunk kellő felvilágosítást a matériáiistáknál. Okoskodásaikban rendesen feltételezik, mint már létezőt. Büchner minden változást, a világ fennállását, az anyag mozgásán alapuló természeti szükségességnek tulajdonítja, vagyis
a mindent uraló törvénynek. E nagy hatalom megérdemelné, hogy tisztább fogalom adassék róla, s közelebb
kimutattassék, mily viszonyban áll eredetre s lényegre
nézve az anyaghoz és az erőhöz.
így azonban kénytelenek vagyunk a materiálisták
ellen a következetlenség vádját felhozni, a mennyiben
m
' g egy részről visszautasítják egy világ-kormáuyzó ész
feltevését, mert hatása az anyagra kimagyarázhatlan, az
anyag s szellem közötti ür áthidalhatlan, szóval a dualismus nehézségei legyőzhetlenek • másrészről ők magok
sem mutatják, hogy mikép reudelheti a természeti törvény hatalma alá a világot, mily alapon, mi módon idéz
elő mozgást anyagban, erőben. így miután anyag, erő,
természeti törvény, mindenik öröktől fogva való hatalom, már nem is dualismussal, hanem, hogy ugy mondjuk tritheismussal állunk szemben.
Különben az örök törvény elfogadása mellett már
csak egy lépés választja el a materialistákat a theismustól. Azt elismerik ők is, hogy azon törvény, melytől függ
minden változás, mely mindenható kézzel hajtja az anyagot s erőt egy alakból a másba, valósággal uralkodó
hatalom ; csak az a kérdés most, bir-e észszel s öntudattal, vagy pedig nélkülözi mindkettőt ?

Oersted ellenében, ki azt állítja, hogy a világ egy
örök ész által igazgattatik, Büchner vitatja, hogy senki
sem foghatja fel, mikép lehessen öszhangzatba hozni
az örök uralkodó észt, a változhatlan természeti törvénynyel. Vagy az egyik uralkodik, vagy a másik, együtt
nem. Ezen állítása azonban megjegyezhetjük, hogy ali*
fogható meg könyebben, mikép állhat fenn az egész világrend, rendező, kormányzó ész nélkül. Öntudatot, észt
nélkülöző végzet feltevése, épen nem bír több alappal,
és nagyobb hitet követel, mint az örök kormányzó észnek
feltevése. Beszélünk p. o. erkölcsi törvényről, öntudatról,
észről. Ha ezeknek létezését elismerjük, akkor csak az
a kérdés marad fönn, melyik állítás észszerűbb, az e, mely
szerint az észt, öntudatot, erkölcsi törvényt a puszta anyaghalmaz mélyéből ej.y személytelen, öntudatot, észt nélkülöző vak törvény hozta elő • vagy pedig azon feltevés,
mely személyes és öntudatos világrendező szellemre utal,
mint az erkölcsi törvények, az öntudat és az ész előföltételére ?
A materiálisták szerint csak anyag és erő létezik,
s így szellemről külön nem is lehet beszélni. Jó ; de most
hivatva van a materialismus választ adni azon kérdésre :
mi az a mi közelebb bennünk eszmél, gondolkodik, ítél
stb. ? Mi sem könnyebb, válaszolják a materialisták, mint
e kérdést megoldani. A szellem nem más, mint az anyaghoz tapadó erő. Büchner s Haeckel szerint szellem és
anyag, test és lélek sehol és soha egymás nélkül nem
lehetnek. Strauss szerint azon egy valóság mi alapjáéi
szolgál minden physikai jelenségnek, úgy határozható
meg, hogy „egyik végén kiterjedt, másik végén gondolkodó". Az a mit lelki működésnek nevezünk Friedrich
szerint csak az életerő különös nyilatkozatmódja. Ule
pedig nyiltan azt állítja, hogy „az emberi szellem az
anyag csere productuma. *
Abban megegyeznek a materialisták mind, hogy a
szellem erő, mi kötve van az anyaghoz, közelebb székhelyéhez, az agyvelőhöz. Nyilatkozatának nagysága, hatalma fiigg az agyvelő finomságától , s szerkezetének
tökéletességétől; mondanunk sem kell, hogy mind ez csak
hypothesis, mi még bebizonyítva nincs Es ha elfogadjuk,
ismét oly következtetésekre jutunk, melyek ellenkeznek
a materialismus alaptanával. Anyag és szellem nem goudolható egymás nélkül. így tehát hol anyag van, kell
ott lenni éber vagy szunnyadó állapotban szellemnek,
gondolkodási képességnek. Meg van ez földünkben, meg
az egész világban. Van szóval, mint Hartmann tanítja
egy öntudatlau alvó világszellem, melyből véges személyiségünk kivált, s melybe egykor vissza merül ismét.
Másrészről, ha a gondolkodó szellem teremtő képessége egyedül az agyvelő finomságától s szerkezetétől függ,
feltehető, hogy a nagy világban lehet még oly hely, hol
a szellem székhelye ezer és ezerszeresen finomabb, s szerkezetében tökéletesebb, s így a gondolkodó szellem hatalma is, hasonló arányban nagyobb; vagyis, lehetnek
nálunk a mindenség más téréin tökéletesebb lények. Tovább menve lehet ama székhely végetlen finom s töké-

letes s megfelelő arányban az öntudatos szellem hatalma
is végetlen és tökéletes. Vagy vegyük ugy mint Dux
Adolf állítja ; „oly készüléknek nevezhető az emberi agyvelő, melyben a világ képzeletekké, a képzeletek gondolatokká válnak, minél fogva nem saját énem gondol
én bennem, hanem a világ . . .* Ez hypothesis, mely felveszi, hogy a világ bennünk öntudatosan gondol. Azonban
hasonló joggal állíthatjuk fel azon hypothesist is, hogy
az a világ máshol és másban is gondolkodik, nem csak
mibennünk. Lehet máshol oly „készülék", mely a bennünk
levőnél végtelenül tökéletesb. Tehát nem zárható ki végkép
a materialismus álláspontján sem egy a mindenséget átható, öröké való ész — az Isten fogalma.
A materialisták felállított elvükhöz hiven a gondolat
fogalmát is pusztán az anyagból törekesznek kimagyarázni.
A gondolat Moleschott szerint az anyag mozgása.
Vogt tovább megy, és azt erősíti, hogy „a gondolat úgy
viszonylik az agy velőhöz, mint az epe a májhoz, vagy
a vizellet a veséhez." E nézetot még Büchner is túlzottnak
találja s oda módosítja, hogy a gondolat az agyvelő szerkezetének mechanicus működése.
Minden ilyféle állitásokat világgá bocsátani, igaz —
nagyon könnyű; de bebizonyítni valóságukat az elfogulatlan ész előtt — lehetetlen. A gondolatnak agyvelő
váladékká, pusztán anyagszerű mozgássá degradálása egyedül csak a materialismus elvének — melyszerint minden
létezőnek ős szülője az anya deductive kierőszakolt eredménye. Ha kiindulási pontúi azon feltételt fogadjuk el,
hogy nincs más mint anyag a hozzá tapadó erővel,
akkor természetesen a gondolatra nézve sem tehetünk
kivételt. Hol nincs szellem, ész, ott nem lehet szó az ész
működéséről, a gondolkodásról sem.
Ily nyilatkozatokkal azonban, hogy a gondolat agyvelőváladék, vagy anyagrészek mozgása, még nincs teljesen tisztázva a kérdés. Még felvilágositást kell kérnünk
arra nézve : hogyan választja ki az agyvelő a gondolatot,
akarat közvetítésével vagy a nélkül ? Mi mutatja meg az
agyvelő mozgásának az irányt: akarat, vak eset, vagy az
uralkodó természeti törvény ? Ha az akaratot megtagadja
a materialismus, úgy az embert vak eszközzé, gyáva
bábbá degradálja, mely fölött az erőnek föltétlen joga
van. Ez irányban a materialismus a magasbra törekvésnek,
lelkesedésnek forrásait táplálni az emberiség keblén nem
fogja soha, de igen is hű támadéka lehet a lélekölő
zsarnokságnak.
Ha pedig tért enged az akaratnak, akkor azt kérdjük : mi az a mi akar ? Maga a puszta anyag nem lehet
az akaró fél, ez képtelenség volna Igy tehát az erő, a
természeti törvény lehet az akarat fogalmának alapja.
Ám de erő mindenütt van, hol anyag gondolható s a
természet törvénye az egész mindenséget uralja és hogyha
bennünk általunk akar, meg kell engednünk, hogy van
akarat mindenütt. Továbbá, bennünk az akarat ren* Vallás és tudomány Dux A. 1875. Budapest 5 7 1.

dezni, teremteni törekszik hatáskörében, igy fel kell tennünk, hogy ama természeti törvény az akarat mellett
egyáltalán bir teremtő és rendező hatalommal. Röviden
az akaratnak — mint az öntudatnak is — elemzése
szükségképen tul visz a materialismus határain. Épen
ennek tudatában, többen a természettudósok közül, hogy
az akaratról világosabb értelmezést adhassanak, lelkes
atomokat vettek fel, vagyis az észt, akaratot, mit a
puszta anyagból leszármaztatni nem szeret, visszahelyezték a materiába, illetőleg atomjaiba.
Ezen feltevés újra közeledés Hartmann
e szerint miután nem csak az anyagi, hanem
atom is romolhatlan, a lélek és személy egy
basist nyer, s a levés folyamatában csak az
öntudatlanság állapota közt váltakozik.*
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Vessünk egy pillanatot a materiálisták- s ezek sorában különösen Haeckel által oly sokszor hangsúlyozott
monisticus világnézetre. Ennek célja a sokféle jelenségeknek egyetlen elvből leszármaztatása. A monismus
eszméje Haeckel szerint a mechanismus eszméje, vagyis
azon gondolat, hogy mindenütt egy szükséges ősoki öszszefüggés uralkodik, s az előttünk megismerhető világ
egységes egész. Máshelyen ugyanezen tudós azt mondja,
hogy a monismus nem állít mást, „mint hogy a világon
minden természetes uton történik, s minden hatásnak
meg van a maga oka, s minden oknak a maga hatása."
E monismus aztán az atomok egyszerű mechanikai eréjánek működésében áll. A világ mechanismus és monismus eszméje lehetetlenné teszi legalább ugy látszik,
az örök észt, s a teleologiát, vagyis a célszerűség tanát.
Midőn azonban Haeckel a különböző jelenségeket
egy elvből származtatja le, akkor nála is a sokaság előzetje az egység. Az atomok sokaságában egy őket vonzó
és uraló egység van, különben idegenek maradnának
egymásra nézve, szétszórtan egymás mellett s egymáson
kivül. Ezen bennünk uralkodó egységet ugy fogjuk fel,
mint teleológiait, mivel a világgépezet szerkezetében az
atomokat, mint alkotó mű darabokat állítja fel, s helyezi
el, s ez alkotmányban kölcsönhatásuk céljának bizonyítja magát.**
Ki azt erősíti, hogy a világ alkatrészeit, nem így
a mindenséget alkotó törvény uralma alatt működnek
közre, idézik elő a változásokat kicsinben, s nagyban, s
alkotnak itt növényt, ott állatot, az. mig egy részről kénytelen mindenütt vak esetet, véletlenséget venni fel ; másrészről ellent mond a világ mechanismus tanának. Az
egység pedig a mozgásban levő sokaságra nézve mindenesetre cél. ***
Ezek folytán nem alaptalan azon állítás, hogy a
teleologiai világ nézet, nem hogy ellenkeznék a monisti
kussal, sőt voltaképen azzal egy és ugyan az. Míg ellenben
azon törekvés, mely az atomokat magukat akarja utolsó
* Zur Krit. der mod. Scliöpfungl. J. Huber 20. 1.
** Ugyanott 11. 1.
*** Ugyanott 11. 1.

elvekiil tekinteni, mint a melyek nem függnek, egy bennük, s felettük uralgó, rendező erejű törvénytől, a véletlenséget a világ alakulásánál, s az élet előállásánál ki
nem kerülheti, és nála az atomok, mint külön-külön hatalmak a polytheismust fogják képezni.
GYURÁTZ
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Egyházkerületünk mint rendesen, ugy ez évben is
Sárospatakon junius 25 —27. napjain tartotta meg nyári
közgyűlését. Világi főgondnokunkhoz más irányú elfoglaltatásai miatt, nem lehetvén ez úttal szerencsénk : Kun
Bertalan superintendens úr mellett a társelnöki széket
Ragályi György mint jelenlevő legidősebb segédgondnok
foglalta el. A Patakon tartandó gyűléseknek első sorban
az a feladatuk, hogy a másutt tartott gyűlésekről fennmaradt, sokszor nagy fontosságú s nem ritkán egész
halmazt képező tanügyi s általában iskolai ügyek, itt a
a tűzhelynél, a közvetlen tapasztalatok s felmerülő szükségekhez képest intéztessenek el. Ezért egy pár másnemű
dolog kivételével jelen közgyűlésünk tárgysorozatát is
kiválóan iskolai ügyek töltötték ki.
Mindenekelőtt örömmel vette egyház-kerületünk tudomásul, hogy az uj iskolai épület teljesen készen áll s
roppant áldozatok árán ugyan, de jelenleg különösen a
tantermek berendezését tekintve oly épület áll rendelkezésére, mely a külföld bármely hasoncélú intézeteivel
is bátran kiállja az összehasonlítást. Az uj épület teljes
átvételére, a körülte végzett munkák felülvizsgálására, a
gazdasági választmány mellé két szakértő neveztetett ki.
Minthogy pedig az építkezés teljes befejezése csak nagyobb
mérvű, 40,000 frtnyi törlesztésre felvett kölcsön által
vált lehetségessé, annak fedezéséről az egyházkerület ugy
gondoskodott, hogy a részünkre eső államsegélynek fele
részét mindaddig ide fordítja, mig nem e fölvett teher
teljesen leróva lesz. Megbízta egyszersmind a gazdasági
választmányt, hogy a még hátralevő, leginkább csak az
épület környezetének _ rendbeszedésére> kicsinositására
célba vett intézkedések közül csak a legsürgősebbeket és
legszükségesebbeket hajtsa végre ; az e tekintetben való
teljes befejezést akkorra tartva fel, ha majd az építkezésre tett kiadások pontos és részletes kimutatásából kitűnik, hogy a még rendelkezésünkre álló összegből a további végzendőket ujabb terheltetés nélkül leszünk képesek eszközöfni.
Bemutattatott és tárgyaltatott a sárospataki főiskolai tápintézetnek, Szívós Mihály tápintézeti felügyelő és
Dr. Kun Zoltán főiskolai orvos által közösen készített
alapszabály-tervezete. Ez alapszabály-tervezetet egyház-

kerületünk minden részében komoly tanácskozás tárgyává
tevén, azt a szükségesnek mutatkozó módosításokkal elfogadta és megerősítette. Minthogy pedig az iskola épületében tervezett s az alapszabályokban részletesen körülirt bennlakás, az e célból nélkülözhetlen lakszobák felszerelése, egyöntetű bútorokkal való ellátása végett, bizonyos mennyiségű pénzösszegre van szükség, a gazdasági
választmány bízatott meg, hogy a tápintézeti felügyelővel
és főiskolai orvossal egyetértve, a megkívántató kölcsönösszeg felől gondoskodjék, szigorúan felügyelve arra, hogy
egy részről a lakszobák berendezésénél a legnagyobb takarékosság elvét tartva szem előtt, csakis a legszükségesebbek előállítására szorítkozzék, másrészről, hogy a
felveendő kölcsön az alapszabályokban annak fedezésére
lakbér címen kitett díjakból időről-időre pontosan törlesztessék, kamatai rendesen fizettessenek s az egész öszszegről külön rendes számadás vezettessék. Különben az
alapszabályok miheztartás végett ki fognak nyomatni.
Figyelmeztetem rá a szüléket annyival is inkább, mert
benne pontosan körül vannak írva mindazon szabályok, a
melyekhez kell alkalmazkodniok mindazoknak, kik a tápintézetnek tagjai kívánnak lenni.
A főiskolai k ó r h á z , közegészségi és orvosrendőri
szempontok miatt egy külön uj helyiséget nyer, külön
udvarral, külön kerttel s e célból az ugy nevezett „Steinfeld-féle lakás" fog tervszerűen berendeztetni. Az átalakításra előirányzott, körülbelől 1700 frtot tevő összeget
a főiskolai betegsegélyző-egylet fogja fedezni oly módon,
hogy eddig megtakarított alaptőkéjéből szakít el annyit,
mennyivel a javítás eszközölhető ; a saját maga által adott
kölcsönt pedig oly módon törleszti, hogy az ünnepi pátensek ára, mely jelenleg az uj iskolai épületbe állítandó
óra megszerzésére fordíttatik, mindaddig fölemelve marad,
(régebben 3, most 5 kr.,) mig a kölcsön törlesztve lesz.
Midőn a főiskolai ifjúság e tekintetben tanúsított áldozatkészségét elismeréssel kell e helyen kiemelnem, szives
bizodalommal kérem protestáns egyházunk közönségét,
hozza meg maga részéről is a kitelhető áldozatot s pártolja azon sorsjátékot, melyet a betegsegélyző-egylet legközelebb megint saját költségén vett, egy pár igen érdekes darabbal rendezni fog, s mely sorsjáték megtarthatásáért már folyamodott is az illető ministeriumhoz. „Az
Isten az ő hatalmassága szerint megcselekedheti, hogy a
mi jó kedvünkből való adakozásunk haszna ini reánk
térjen." II. Korint. IX. 8.
A kórházügygyei összeköttetésben fölterjesztettek
jóváhagyás és megerősítés végett a kórházi és betegsegélyző-egylet alapszabályai. Ez alapszabályokat a főiskolai
köziskolai szék, mint a melyre van ruházva legújabb
kormányzati rendszabályaink értelmében is az ifjúsági
egyletek és intézetek feletti közvetlen felügyelet, elébb
már gondosan átnézvén és megerősítvén, annak megerősítése itt helyeslőleg tudomásul vétetett.
A B i h a r i I m r e lemondása és ennek folytán történt eltávozása által üresedésbe jött bölcsészeti tanszék
beiöltése kerülvén elő, e tanszékre egyhaugulag B o k o r
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J ó z s e f eddigi hittanszaki tanár választatott meg, mint a
ki már eddig is előszeretettel foglalkozott a bölcsészettel.
Ez átlépés aztán egész sorát vonta maga után az áthelyezéseknek ; nevezetesen az ó- és uj-szövetségi Írásmagyarázat tanárává R a d á c s i G y ö r g y eddigi gymnásiumi
vallástanár ; gymnásiumi vallástanárrá K o v á c s i S á n d o r első gymnásiumi oszt. tanára s viszont az első gymnásiumi osztály tanárává M o l n á r L a j o s miskolci progymnásiumi tanár választattak meg.
A főiskolai tanügyi bizottság jelentette, hogy az
akadémiai külön szakok által készített s hozzá felülvizs
gálát végett áttett akadémiai általános tan- és fegyelmi,
valamint az akadémiai vallás- és egyháztudományi, nem
különben a jog- és államtudományi karát illető tanulmányi és vizsgálati, igen részletesen kidolgozott rendszabályokat átvizsgálván, azokat helyesnek és a kívánalmaknak teljesen megfelelőknek találta, s némi csekély módosításokkal elfogadás végett ajánlja. E rendszabályok
elfogadtattak, megerősíttettek s a jövő iskolai évtől kezdve
az illető tanszakokra nézve kötelezővé tétettek.
Legközelebbi tavaszi közgyűlésünkben S z i n y e i
Gerzson könyvtárnok azzal bizatván meg, hogy készítsen a főiskolai könyvtár állásáról, annak a mult időkben
történt rendezési kezdeményezéséről egy előterjesztést, ez
előterjesztés beadatott, kimutatván egy részről azt, hogy
a régibb rendezésnél jelentékeny hibák követtettek el >
másrészről azt, hogy az ujabb célszerűbb elvek szerinti
rendezés eddig azért volt lehetetlen, mert a könyvtárnoknak nincsen e célra szükséges segítő személyzete ; végre,
hogy a rendezés tetemes kiadásba kerül, s erre semminemű összeg sem bocsáttatott rendelkezése alá. Ezek
folytán ujolag Szinyei Gerzson bízatott meg, hogy a tanári
karral egyetértve állapítsa meg a célszerű rendezés elveit
s ajánljon módokat és eszközöket, melyek segélyével az
ujabb rendezést keresztül vihetőnek gondolja.
Egyik további határozatunk értelmében e g y h á z u n k különféle hivatalnokainak fölavatása és beiktatása
alkalmainál használandó esküminták átnézése és megállapítása is, jelen közgyűlésünknek tűzetvén ki tárgyául :
abban történt megállapodás, hogy miután a megindult
mozgalmak közel kilátásba helyezik az óhajtott zsinat
megtartására alkalmas idő elérkezését, egyházkerületünk
az ilyen fölavatási esküminták megállapítását is a zsinat
elintézendő tárgyai közé kívánja fölvétetni; annyival is
inkább, mert az egyöntetűséget maga részéről e tekintetben is kívánatosnak tartja; azért, mig ez megtörténhetnék az eddig szokásban volt eskümintákat tartja meg.
Szóba jővén az egyházi ének és énekeskönyv ügye,
ez egész tárgyat tüzetesen felölelő munkálat készítésére
bizottmány neveztetett ki, melynek tagjai F e j e s I s t v á n elnöklete mellett - . I v á n k a S á m u e l , F e k e t e
K á r o l y , T e r h e s B a r n a és S z i n y e i G e r z s o n .
E bizottságnak lesz majdan feladata, hogy érülközésbe
tévén magát más egyházkerületeknek e tárgyban kinevezett küldöttségeivel, a nehéz és isteni tiszteletünkbe mé-

lyen benyúló kérdést minden oldalról megvitassa s biztos
irányelveket jelöljön ki.
Peres egyházi ügy csak egy tárgyaltatott: a 1 ú c i
felebbezett papválasztás. A kiküldött egyházkerületi bizottság jelentése abban központosult, hogy a választásnál
szóba jött három egyénre sem közvetlenül, sem közvetve
nem lehet ugyan bebizonyítani a korteskedést, s csak
annyi a tény, hogy több választó saját költségére követett el bizonyos mérvű itatással egybekötött kapacitálást,
mindazon által az egyház belbékéjének helyreállitása
céljából indítványozza, hogy az alsó zempléni egyházmegye
megerősítő ítélete felbontatván, uj választás rendeltessék s
a jelöltek közé mindhárom már az első választásnál kijelölt
egyén fölvétessék Egyházkerületünk nem látván elégséges indokot a megtörtént választás megsemmisítésére s
az alsó zempléni egyházmegye megerősítő Ítéletének fölbontására, R i g ó L a j o s n a k lúci lelkészszé való megválasztatását véglegesen megerősítette ; csakis azt adván
utasításul az alsó zempléni egyházmegyének, hogy a
lúci tanítót, mint a ki beavatkozása által nagy mértékben
hozzá járult az egész választási ügy bonyolításához és a
kedélyek felzaklatásához igyekezzék mostani állomásáról
más helyre elmozdítani.
N é p i s k o l a i n e v e l é s ü n k köréből superintendensi hivatalunk jelentette, hogy a sárospataki irodalmi
kör által összeállított s a népiskolai tanügyi bizottság
által helybenhagyott „ N é p i s k o l a i t a n t e r v " sajtó
alól kikerült; felhívja azért az egyházkerületet, hogy
intézkezkedjék annak közzététele iránt. Minthogy e nagy
gonddal készült dolgozat nélkülözhetlen segédkönyvül s
folytonos útbaigazítóul szolgálhat néptanítóink kezében
nem csak, hanem az iskola látogatók is sikerrel használhatják azt annak ellenőrzéseül, hogy a megállapított
tanterv, mily mértékben van valamely egyház népisko
Iájában az illető tanító által keresztül víve : határozatilag
kimondatott, hogy e tantervet köteles minden egyházkerületünkben működő és levő tanító és egyház egy-egy
példányban megszerezni; miért is felhivatnak az egyes
egyházmegyék esperesei, hogy számbavevén egyházmegyéjük szükségletét, tegyék meg a főiskolai nyomdásznál
a megrendelést s a példányok kiosztása után gondoskodjanak arról, hogy azoknak ára az egyházlátogatás utján
beszedessék, s illető helyére szolgáltassék, sőt ugyancsak
az egyházlatogatók által felügyeltessenek arra, hogy az
egyházak által megvett példányok gondosan megtartassanak és megőriztessenek,
Ezek voltak jelen közgyűlésünk nevezetesebb intézkedései. Azt hiszem: bizonyitékúl teljesen elégségesek
arra, hogy az elöljáróság nem csak a kor színvonalán
igyekszik fenntartani a gondjaira és vezetésére bízott
intézeteket, hanem bizonyos tekintetben öndicsekvés nélkül mondhatja, hogy némely dolgokban épen a jó és
nemes példaadást is képviseli.
MITROVICS GYULA,
egyházkerületi aljegyző.

A veszprémi ev. egyházmegye közgyűlése.
Egyházmegyénk közgyűlését Veszprém városában
jun.20-án tartotta meg T a t a y Sámuel esperes és A j k a y
Imre egyházmegyei felügyelő urak ikerelnöklete alatt,
melynek közérdekűbb tárgyait, dióhéjba szorítva, van szerencsém itten közleni.
A közgyűlés a templomban reggel 7 órakor énekkel
és a helybeli lelkész úr által mondott buzgó imával vette
kezdetét, melyet egy rövid beszéddel az egyházmegyei
főfelügyelő úr nyitott meg.
1. Kineveztetett a jegyzőkönyvet hitelesítő bizottság2. Egy, még a mult évben megválasztott világi törvényszéki ülnök, Lazányi Béla úr, esküje letételére felszólhatott, a ki azt ünnepélyesen le is tette.
3. Az esperesi évi jelentés felolvastatott, melyből
egyházmegyénk újonnan meggyőződhetett a felől, hogy
egyházmegyei egyházi elnökében mily lelkiesmeretes,
buzgó és ügyes vezért tisztelhet.
4. Az eltávozott egyházmegyei pénztárnok Sántha
Károly úr helyébe Gyurácz Ferenc pápai lelkész egyhangúlag pénztárnoknak megválasztatott, a ki hivatalos
esküjét le is tette.
5. Az egyházmegye derék számvevője Fadgyas József atyánkfia, súlyos betegségbe esvén, helyébe Szalay
Sándor nagy-szőllősi lelkész választatott meg, a ki esküjét
azonnal le is tevé.
6. A megyei népiskolai bizottságbani további működésre, miután abba az egyházmegye által már a mult
évben megválasztatott, Tatay Sámuel esperes úr megkéretik és költségeinek egy részbeni megtérítése, miután
erről a magas kormány tudni sem akar, — megszavaztatik.
7. A miniszteri rendeletek felolvastattak s tudomásúl
vétettek.
8. Olvastatott az egyházmegyei ügyész jelentése,
melyből örömmel hallhatta az egyházmegye, hogy jeles
fiatal ügyészünk, t. Bélák István úr, nagy buzgalommal
hozzá lát a sok hátralék behajtásához.
9. A magukat nem képviseltetett gyülekezetek 10
frt pénzbirságban elmarasztaltattak.
10. Az egyházmegyei népiskolai bizottság pontos és
figyelmet megragadó jelentése felolvastatott, a melyből
örömmel győződhetett meg közgyűlésünk a népnevelés
szent ügyének haladása felől.
11. Iskola vizsgálók választattak. Bakony alsó-vidékére : Szarvasy Sámuel k.-komáromi lelkész. Somlyó
felső-vidékére : Borbély Sándor és Szalay Sándor lelkészek. A Somlyó alsóvidékére pedig: László János a hírneves kiskamondi tanító.
12. Olvastatott a gyámintézeti bizottság jegyzőkönyve, melyből azt az örvendetes tudomást szerezte
magának az egyházmegye, hogy a folyó évben e szent
élra 101 frtot gyűjtöttek a i egyes gyülekezetekben,
c

Legtöbbet gyűjtött Pápa. Voltak olyan gyülekezetek is,
melyek épen semmit nem gyűjtöttek.
13. Több gyülekezet magtárának alapszabályait
nyujtá be felülvizsgálat és megerősítés végett. Maholnap
alig lesz egyházmegyénknek gyülekezete, mely magtárral ne dicsekedhetnék.
14. Folyamodvány volt egy sereg, melyek közül
csak a palotait, mely lelkésze biványának leszállításért
és a lajos-komáromit említem, mely a háromféle nyelven
magyarul, németül, tótúl tartandó vasárnapi délelőtti és
délutáni istenitisztelet visszaállításáért esedezik. Egyik
gyülekezet kérelmét sem adhatta meg az egyházmegyei
közgyűlés, miután mind a kettő felett az egyházkerület
határozott.
15. Olvastatott superintendens úr megbízó levele a
Sopronban tartandó egyházkerületi gyűlésre, melyre képviselőkül az egyháziak részéről megválasztattak : Borbély Sándor, Gyurác Ferenc és Szalay Sándor, a világiak részéről pedig: Lazányi Béla, Bélák István és
Szenthe Pongrác urak.
16. A jövő évi egyházmegyei gyűlés helyéül Pápa
városa tűzetett ki.
Fordultak elő még több érdekes tárgyak, tétettek
több rendbeli indítványok is. A gyűlés délután 6 órakor
befejeztetett, s annak képviselőit a veszprémi ev. gyülekezet felügyelője Unger Manó úr vacsorára a „Szarvas"
vendégfogadóba meghívta, a hol azok fényesen meg is
vendégeitettek.
Sz. S.

A dunamelléki helv. hitv. egyházkerület tanári
gyám-egylete
folyó hó 1-én rendkívüli közgyűlést tartott Budapesten,
melyet még a gyám-egylet elnöke dr. Ballagi Mór nyitott
meg, de csak azért, hogy az egylettől búcsút vegyen,
azon kijelentéssel azonban, hogy jó indulatát és eshetőleges szolgálatát, nem vonja meg e jótékony intézettől
ezutánra sem, s az egylet tagjai arra bizalommal számíthatnak. S egyszersmind jegyzőkönyvileg kifejeztetni kéri
azt is, hogy a gyám-egylettől részére jutandótt segélyről,
saját és családja nevében egyszer mindenkorra lemond.
A közgyűlés sajnálattal vette tudomásul szeretett elnökének
elvesztését, a min azonban ő nem segíthetett, s hogy kifejezze tiszteletét az eltávozó iránt, ki a gyám-egyletnek első indítványozója és megalakulásában tevékenyen
munkás volt: egyhangúlag elhatározá, 1. hogy Ballagi
Mórt, míg él, tiszteletbeli elnökéül tekinti, s 2. hogy saját
tőkéjéből 1000 frtot külön szakít, s azt „Ballagi tiszteletére tett alapítvány" cím alatt külön kezelteti.
Előre kitűzött tárgya mindössze is három volt a közgyűlésnek, s azok közül e g y csekély fontosságú, t. i.
hogy a képviseleti gyűlésekre ezentúl a vidéki választmányi tagok is meghivassanak, azonban az úti és egyéb
költségeket ezek saját zsebjükbői fedezzék. Fontosabb
volt ennél az a határozat, mely a tavaly 300 frtra fel54*
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emelt segélyösszeget ismét 200 frtra szállitá le, s a fél
segélyt is azon arányban A közgyűlést e határozatra
nem csak azon indok ösztönözte, hogy tavaly óta a kamat-láb országgyülésileg leszállíttatván, ez által az egylet
jövedelme kevesbedett, hanem főként az, mert pénzviszonyai még most korán sem oly megszilárdultak, hogy 300
frt magas segélyezést megbírjanak. A jövő érdekében
volt kötelessége a jelen gazdálkodást kissé mérsékelni.
Sajátságos természetű és legnagyobb érdeket keltő volt
a harmadik tárgy, a mely már a tavalyi közgyűlésen is
élénk vitát támasztott s elintézve még most sem lőn véglegeben, mert itt a beszavazást nem lehet eldöntésnek
tekinteni. A dolog ez. A gyám-egylet alapszabályainak
3-dik cikke, mely a tagok kilétét határozza meg, így
szól: „A gyám-egylet kötelezett tagjai: az egyházkerületi,
minden felső és közép-tanodák m e g v á l a s z t o t t s az
egyházkerület által m e g e r ő s í t e t t , r e n d e s tanárai;
rendes tanárul tekintetvén az, kinek évi fizetése vidéken
legalább 500 frt. Pesten legalább 1000 frt." Ez egészen
világos és szabatos meghatározás. Azonban az 1876. évi
junius hó 9-én Budapesten tartott képviseleti gyűlés, a
következő határozatot hozta: „Megvitatandó tételül a
közgyűlés elé tűzendő : r e n d e s t a n á r o k n a k tartassanak-e a mellék tantárgyak tanárai, vagy nem; s tagjai
lehetnek-e a gyám-egyletnek ?« E kérdést az 1876. szept.
3 án Nagy-Kőrösön tartott közgyűlés igy döntötte el: „A
mellék tantárgyak rendes tanárai a gyámegyletbe leendő
belépésre nem köteleztetnek, azonban a közgyűlés által
tagokul fölvétethetnek." E határozat tehát az alapszabályok definitióját szűkebbé tette, f ő - és m e l l é k - t a n t á r g y a k tanáraira osztatván fel a r e n d e s tanárokat,
a mely megkülönböztetésről az alapszabály — nézetünk
szerint igen helyesen — semmit sem tud. E határozat
egyszersmind az alapszabályok i g e n l é n y e g e s módosítása volt, a melyről az egyház-kerületi közgyűlés értesítendő lett volna, de a mely értesítés még eddig bizonyosan feledékenységből nem történt meg, s igy az a
határozat kötelező törvénynek még eddig nem tekinthető.
Ugyancsak a Nagy-Kőrösön imént említett közgyűlés a
halasi iskolának rendes úton megválasztott, az egyházkerületi közgyűlés által megerősített, rendes fizetéssel
díjazott, rendes rajztanárát, ki a gyám-egylet tagjai közé
már tényleg be is lépett a járandóság fizesése által, szavazás útján, e g y szavazatnyi többséggel, egyszerűen kizárta a gyám-egylet tagjai közül, s az általa eddig befizetett illetéket neki visszaadni határozta. Szemmel láthatólag világos, hogy a körősi közgyűlés ezen határozata
t e l j e s e n j o g t a l a n volt, a mint azt ott egyesek
egyenesen ki is mondták, s a kérdés szavazásra bocsátása
ellen tiltakoztak.
Az említett rajztanárnál mindazon qualificatiók megvoltak, a melyeknél fogva az alapszabályok a gyámegyleti tagságot k ö t e l e z ő v é teszik az egyh. kerület
tanáraira nézve, sőt az illető a járadék-fizetés által tényleg be is lépett a tagok közé. Igaz, hogy a választmány,
mint mellék tantárgy tanárát csak a közgyűlés jóváha-

856

gyásának kikötése mellett vette be az illetőt a tagok
közé, s illetőleg fogadta el tőle a járadék fizetését, azonban a választmánynak szerintünk nem volt joga arra a
kikötésre, a midőn a tényleg érvényben levő alapszabályok semmit nem tudnak a fő- és mellék-tantárgyak tanárai közötti különbségről, s igy a választmány eljárásában anticipált egy olyan végzést, a mely csak később,
a közgyűlésen emeltetett határozattá, de a mely az egyházkerületi közgyűlésen be nem jelentetvén, s igy meg
nem erősíttetvén, mint emiitők még most sem vált kötelező törvénynyé, s valóban a halasi iskola képviselői, a
Budapesten 1877. máj. 26-án tartott képviseleti gyűlésen,
a nagy-kőrösi közgyűlésnek ama határozatát magukra
nézve sérelmesnek jelentették ki, az ellen orvoslást kér
tek. A képviseleti gyűlés nem tekinté magát illetékesnek
az azon kérdésben való határozathozatalra, s utasitá a
halasi képviselőt a legközelebbi közgyűlésre. Igy lett ez
az ügy a mostani közgyűlésnek ismét tanácskozási tárgya,
s a jelenvolt tagok nem győzhetvén meg egymást argumentumokkal, szavazás utján döntetett el a kérdés, úgy
hogy az idei közgyűlés a viszonyokban semmi változást
nem látván tavaly óta, fenntartja a tavalyi közgyűlés
határozatát. Sőt felszólalás folytán kijelenté még azt is,
hogy ezen ügyre nézve a gyámegylet kebelében nem
nyújthat orvoslást.
Ezen látszólag egy ügyben világosai két külön kérdés van összefoglalva. Az egyik az alapszabályok azon
módosítása, melyet a körösi közgyűlés eszközölt, s a
mely megerősítésre vár. Ezt a legközelebbi superintendentiális közgyűlésen be kell jelenteni megerősítés végett.
Többen vannak a gyám-egylet tagjai közt, s azok közé
tartozik e sorok irója is, kik a nevezett módosítást a
gyám egyletre nézve erkölcsileg és anyagilag hátrányosnak tekintik, s az alapszabályokban kifejezést nyert régi
szöveget jobbnak tartják. Azonban ők véleményükkel
kisebbségben maradtak De ha a módosítás valóban
megerősítést nyer, óhajtandó, hogy egész határozottan
specificáltassék, hogy melyek azok az u. n. meJlék-tantárgyak, annyival inkább, mert ezeknek köre nem minden iskolában teljesen egy. Ez az egyik kérdés. A másik,
ettől részben független, a halasi rajztanár ügye. Erre
nézve e sorok irója ugy vélekedik, hogy azt semmiféle
ítélőszék vagy törvény jogosan sem meg nem foszthatja
azon jogtól, sem fel nem oldhatja azon köteleztetés alól,
hogy a gyám-egylet tagja legyen, azon egy esetet kivéve, ha a superintendentialis tanintézeteket elhagyná.
S végül két számadatot hadd jegyezzünk fel, csupán reflectálás okáért. Az alapszabályok minden három
évre tűznek ki rendesül egy közgyűlést. Az első közgyűlés tartatott 1870-ben, a második 73-ban, a 3 ik 75-ben,
4-ik 76-ban, az 5-ik 77-ben. Lehet, hogy a jövő évre
is kerül egy. A másik adat pedig az, hogy a mely 3
határozat megváltoztatása végett ez idei közgyűlés össze
lőn híva, az mind a három a tavalyi közgyűlésen hozatott. Véletleu dolga is lehet az egész, de csendesen reflectálni rá nem fölösleges.
h. z.

I R O D A L O M .
101 gyermekjáték leírását tartalmazó játékkönyv
dalokkal, összegyüjté és szerzé K o m j á t h y G y ö r g y
az orsz. kisdedóvó-képezde r. tanára. Bp., 8-r. 102 lap.
Hasznos munka volt e játékgyüjteményt összeállítani,
mert a sziilöi házban és a népiskolai növendékeknél is
hiányzik az a foglalkoztató anyag, mely kedélyöknek
megfelelvén, elűzze az unalmat a gyermekektől, kik csupa
unalomból rosszak lesznek, enni kérnek és foglalkozási
ösztönüket rombolással elégítik ki. Ezen játékok az u.
n. s z a b a d j á t é k o k , melyekhez semmi eszköz nem
szükséges ; a túlnyomó rész közöttük a testet gyakorolja
kiválólag, de ezeknél is meg van az értelmi irány. Az
érzékszervek gyakorlata is figyelembe vétetett, s vannak közötte olyanok, melyek az értelemnek nyújtanak
foglalkozást. Á l t a l á b a n a j á t é k o k a g y e r m e k e k k ö r é b ő l e r e d t e k , ők b í r á l t á k meg, s
b í r á l a t u k f ő k é p e n a b b a n áll, hogy minda n n y i t ö r ö m m e l j á t s z á k . Szükséges e jétékgyüjtemény a Frőbel-féle játékok mellett, melyek nagyon
becsesek mint játékszerű munkaeszközök, de a gyermeket egy helyre bilincselik ; a magyar kisdedóvás felvette
ugyan az eszközöket, de megtartotta eredetiségét a játékokban, melyek a gyermekek nemzeti sajátságának
lenyomatai. Egy részben ezt is megfogja őrizni e játékkönyv, mert még idáig nem lévén összegyűjtve, a
magyar gyermekek játéka, sok helyen kényszerítették a
magyar gyermeket a német eredetű gyermekjátékokat
játszani, melyek a kis germánoknak jók lehetnek, de a
magyar gyermek mozgékonyságának, kedélyének és akarat-erélyének nem felelnek meg. A könyv ára 1 frt.
Iskolai hatóság megrendelésére, ha különösen mint v i z s g á i j u t a l o m d í j r e n d e l t e t i k meg, 10 p é l d á n y
ára 8 f r t . 20 p é l d á n y c s a k 15 f r t . Megrendelhető
szerzőnél Budapesten IV. ker. Papnövelde-utca 3.

KÜLÖNFÉLÉK.
* A Debreceni Ellenőr irja, hogy a debreceni ref.
akadémiában K ö r ö s i S á n d o r , a gymnásiumban Bék é s i G y u l a választatott meg igazgatónak.
* Sepsi Szentgyörgyön a Mikó-tanoda elöljárósága
Di1. Szász István, Simó Dénes és Bodor Domokos urakat segédtanárokká választotta. Ugyanott, a városi bizottság „ S z á s z K á r o l y t a hazafit, az irót, ki S. Sz.
György városa emelkedésének alapkövét, a székely Mikó
tanoda kezdeményezésének létrehozása által tette le,"
hálás elismerése jeléül díszpolgárává választotta
* A bukaresti ág. ev. egyház ujabb időben nagyban
emelkedik. Csak az a kár, hogy célja nem csupán vallási, hanem jó részben politikai is. Egészen a poroszok

s a velünk semmi közösséget nem tartó erdélyi szászok
kezébe adta magát; s most is, midőn egy lelkészi állomás üresedett meg, arra Jatho K. hivatott meg (vagy tán
küldetett ?) Aachenből. Legújabban , az egyház nőtagjai
két nagy kályhát vettek a templomba fűtésére. Érdekes, mert keleten, ideértve hazánkat is, tán ez a templom
lesz az első, melyet fűtenek. A templomnak isteni tiszteletre használata pénzért (500 uj-lej-ért) átengedtetett az
angoloknak. Az egyház új iskolaépületet emelt, melynek fölszentelésekor, egyúttal a hozzá kapcsolt reáliskola harmadik osztálya is megnyittatott. Az iskolát a
román kormány is jelentékeny pénzösszeggel segélyezi,
* Az Alliance Libéraleban olvassuk, hogy IX. Pius
jubileumára mindössze 15—18 ezer zarándok tódúlt Rómába A szent szék ez alkalommal 6 vagy 7 milliónyi
kincset kapott, nem számítva a pápának adott nagyszerű
ajándék-tárgyakat.

NECROLOG.
Ismét temettünk. A fájdalmas érzés, a lelket ölő
gondolatok ismét felnyittattak kebleinkben ; annyival is
inkább, mert mintha csak házról házra keresné a halál,
hol van legnagyobb szükség a kenyérkeresőre, hogy kivágja, elvigye!
Ha vissza gondolunk a felső-baranyai egyházmegye
halottjaira, kik csak rövid alatt távoztak el közülünk,
mindenütt a fentebbi keserű példát tapasztaltuk !
A sokat szenvedett Hamar Pál 4, az áldott lelkületű
Főző László 9, a vasakaratú Munkácsi Albert 9, s a
junius 29-én eltemetett Bosznai Adolf 4 neveletlen árvát
hagytak hátra !
Bizony nem jó nekünk ilyen tapasztalatok felett
elmélkednünk! Keressünk azért a halálban is megnyugovást, lehet, hogy a keserű könyek hullása közben olyan
körülmények merülnek fel, melyek megnyugtatólag hatnak
szivünkre.
Junius 18-án névnapját ültük! Ki hallotta volna
ekkor, hogy az ajtón bekiáltott a halál s azt mondja :
hiába kívántok neki sok boldog esztendőket, néhány nap
multán az enyim ő !
Junius 20-dikán kora reggel hozzá mentem, kitűnő
műgonddal ápolt kedves rózsáiból ön maga szedte számomra a szemzésre alkalmas ágakat, s midőn indulni
akart velem . . . összeesett! A rég lappangó máj baj megkezdte halálos rombolását a roskatag testben, s 27-dikén
meghalt.
Mily borzasztók s egyszersmind lélekemelők az emberi élet és halál történetei! A koporsót kitettük a boldogult által paradicsom kertté alakított udvarra, hogy
még egyszer lehessen kedves rózsái között, énekeltük
felette a több árvát hagyott szülék feletti gyász dalt, a
rózsák virítanak, az ifjú özvegy összeroskad, s a három

hónapos árva csecsemőt egy kegyes ifjú papné veszi karjaira s szoptatja, csitítgatja, hogy szenderedjen el, míg
apját eltemetik !
A boldogult született Somogymegyében hedrahelyi
volt pap Bosznai Sándor és Illés Katalin édes szüléitől
1845 julius 15-én. Iskoláit Csurgón s Pápán kitűnő eredménynyel végezve, épen akkor özvegygyé lett édes anyja
mellé rendeltetett segédlelkészül, másfél év múlva a felsőbaranyai egyházmegyébe lépett által, s Dráva-Szabolcson
töltött két kápláni év után a hiricsi egyház által rendes
lelkészül választatván 1870 junius havától itt működött
. . . miként ? nézzétek meg a palotává varázsolt paplakot,
kijavított templomot, az — épen halálára elkészült uj
pompás iskolát, az egyháznak rendben tartott ügyeit;
ezek megfelelnek, s mind ezt ő hét év alatt egy 435
lelket magában foglaló egyházban cselekedte. Kérdeztem
a gondnoktól — ismervén az egyháznak csaknem végenyészetnek indult ügyeit a mult időkből — hogy és
miként mehettek ennyire ? Uram — mondá — ha a megboldogult csak egyet szólott közöttünk csendes, lassú
hangján, mindent, de mindent készek voltunk megtenni,
úgy a szivünkhöz volt ő kigyelme köttetve! Szép koszorú
egy ifjú pap koporsójára!
Még egy ritka, de nagyon szomorú körülményt kell
említenem. A 4 kis árván túl, ki hinné ? hat özvegy volt
a koporsó mellett ! A boldogultnak öreg anyja, édes
anyja, testvére, néh. testvérének özvegye, napa s ifjú
neje! Boldog Isten! de keserves leckék által tanítasz
bennünket!
A temetésen szolgáltak : Badicz György szerdahelyi
pap a rózsás udvaron egy tökéletes bibliai imát, Fejes
lúzsoki pap Lukács 23. 27—29-ről kitűnő prédikációt a
templomban, s a sírnál Nagy Bertalan hídvégi káplán
nagyhatású síribeszédet mondván.
KÁLMÁN FARKAS,
sós-vertikei lelkész.

ADAKOZÁSOK.
Adakozás a budapesti protestáns

árvaházra.

S z ő l l ő s i A n t a l makói ref. lelkész a confirmált
figyermekek részéről küldött 3 frt 12 krt, melyhez adakoztak : Kis F. 10, Sarkadi I. 20, Szabó M. 10, Bán
G. 12, Nagy S. 4, Szarvas A. 4. Bárányi K. 4, Sepsei
J. 16, Kádár D. 12, Molnár I. 10, Szalóki M. 10, Szemes M. 14, Szabó A. 10, Ott K. 60, Dobsa A. 10,
Nagy S. 10, Erdei S. 10, Harsányi S. 10. Benedek A.
17, Molnár A. 20, Paku Z. 11, B. Nagy I. 10, Patkós
A. 3, Gera J. 3, Szűcs D. 10, Szabó S. 5, Kis I. 3 krt.
L u k á c s D á n i e l mező túri r. lelkész a confirmált növendékek részéről gyűjtött 15 frt 88 krt, melyhez adakoztak : Csáki E. 20, Ökrös E. 15. Gombos J.
15, Csider S. 13, Torr Zs. 15, Seres L. 13, Bordács E.
20, Bíró R. 15. Kovács J . 20, Szügyi J . 20, Szűcs M.

10, Takács J. 7, Körmöndi J. 13. Keleti M. 13, Csató E.
23, Busi R. 3, Daruka S. 10, Sepsi E. 10, Király E. 10,
B. Tóth M. 10, Borza L. 10, Kovács E. 10, Deák J .
10, Beregszászi J. 10, Mádi B. 10, Kis Zs. 10, Török R.
10, Herbály 10, S. Dávid E. 10, Szappanos K. 10, K. Bíró J.
10, Lénárt S. 10, Benedek K. 10, Varga Zs 10, Igmándi M.
10, Busi S. 10, Nagy I. 10, Nagy R. 10, Szűcs T. 30,
Csatári K. 20, Takács E. 10, Nóbik T. 10, Boldog L.
10, Hodos J . 10, Szűcs M. 10, Juhász L. 10, Szőlősi M.
10, Busi R. 10, Fazekas S. 10, Erdős Zs. 10, Karsai S
10, Molnár L. 10, Takács E. 10. Pázmán M. 10, Pázmán J. 10, Varga Zs. 10, Kovács S. 10, Varga E. 10,
Varga S. 10, Szilágyi Zs. 10, Domokos Zs. 10, Oláh E.
10, Bajó I. 1 írt, Barta S. 10, Léuárt G. 10, Kovácsi.
10, Ács A. 10, Lázár Zs. 10, Szőlősi M. 10, Vámos A
10, Bíró A. 10, Takács J. 30, Váradi L. 10, Patkás L.
10, Cs. Nagy I. 10, Helmeci S. 10, Törős G. 10, Kovács L. 8, Patkós S. 10, Borzi J . 10, Nagy M. 10, Nagy
L. 20, Zoltán I. 10, Hegedűs K. 20, Varga Zs. 10, Kelemen B. 10, Német G. 10, G. Tóth I. 10, Fodor G. 10,
Igrúzi G. 10, Fekete I. 10, Tiba J. 10, Csató S. 10,
Bogdán A. 10, Kozák L, 10, Nagy I. 10, S. Tóth M.
10, Takács I. 10, Petri J. 11, Juhász L. 30, Német J.
10, Bíró B. 10, Panyik S. 10, Sípos S. 10, Bíró M. 10, Fórizs
A. 10, Soltész G. 10, Tömösvári B. 10, Fekete S. 10, Lukács A. 10 Ádám I. 10, Varga A. 10, Nagy S. 50,
Varga L. 20, Kun P. 10, P. Kis J. 8, Kovács A 10,
Csató L. 10. Szűcs J. 10, Csider L. 10, Oláh I. 10, Iglódi
G. 10, Musnyai I. 8, Szilágyi S. 10, Patkós J. 10, Tömösközi G. 4, Takács P. 10, Herbály A. 4, Patkós G,
10, Szűcs A. 10 krt.
S z ű c s D e z s ő kocsi ref. s.-lelkész a confirmált
növendékek részéről küldött 2 frt. 65 krajcárt, melyhez
adakoztak : Sebestyén M. 30, Sebestyén E. 23, László J.
20, Boda E 20, Sebestyén L. 20, Borbás J. 10, Koncol V. 10,Bükki M. 10, Balog J. 10, Bátki M. 10, Imre
E. 10, Kis I. 10, Lunzer K. 10, Köncöl E. 10, Lantai
Z. 10, Juhász L. 10, Patolcs E. 8, Kun J . 8, Asóth J. 6,
Bátki S. 5, Rádi L. 5, Vászdi L. 5, Nagy E. 4, Tót E.l krt.
P e r e s z l é n y i J á n o s győri ref. leik. küldött a
confirmándusok részéről 3 frt 15 krt. Adakozók : Csöppüs J. 20, Tóth A. 50, Gyarmathi S. 10, Harcy I. 10,
Hatos R. 20, Lengyel M. 5, Kovács K. 10, Csaplár Zs.
1 frt, Sütöri E. 20, Nagy-György M. 10 krt.
T ö r ö k J ó z s e f ceglédi ev. leik. a ceglédi, kecskeméti, t.-sz.-mártoni, t.-szelei és farmosi ev. iskolák növendékei részéről 7 frt 10 kr.
L u k á c s Ö d ö n nyíregyházi ev. leik. küld. 2 frt.
A

n - k ö r ö s i lyceumi és

tanítóképző intézeti táp-

intézet javára a kecskeméti ref. e.-megye egyes egyházai f. év január 27-től a mai napig a következő adományokat küldték be alólirotthoz (második közlés): Izsák
2 frt, Pánd 10 frt, Jász-Berény 2 f r t ; Czegléd 10 f r t ;
O-Kécske 4 frt 50 k r ; összesen 28 frt 50 kr., az ezen
lapok 5 ik számában megjelent első közlés összegével

érkezett

együtt 79 frt 75 kr. A küldött adományokért a tápintézeti választmány nevében hálás köszönetemet nyilvánítom. MAGYAR ANTAL, igazgató tanár.
A petrii a.-egyház nyomorának enyhítésére Bartos
Gyula m. k. pósta-kezelö úr Zala-Szent-Mihályon 50 krt.
— Szilágyi Lajos úr Adácsról 50 krt. — Tóth Dániel
emődi leik. 1 frtot.
Szerk.
Neuwirth

János

tábornok

a

X

Kimutatás,

az orsovai egyesült

protest.

f.-agyházra tett adakozásokról. Az ev. Gusztáv-Adolf
egylet központi igazgatóságától 182 frt 90 kr. Gőrzi ev.
Gusztáv-Adolf nőegylettől 10 frt, Báró Elversfeldt úrtól
Villigsten (Németország.) 63 frt. Heckmann Lajos úrtól
Orsován 5 frt. Összesen 260 frt 90 kr. Az orsovai takarékpénztári kamat 25 frt. Összesen 285 frt 90 kr. a IX.
előbbi kimutatással együtt 5429 frt 34 kr. Mindössze
5715 frt 24 kr Kelt Orsován, 1877. jun. 30. BRAND
KÁROLY felügyelő, STUPE MIKSA pénztárnok.

úrtól kezünkhöz

Z H I I Z E ^ i d e t é s i e i k : .

Az aradi ág. bitv. evang. gyülekezet négy oszíályú elemi iskolájához az 1877/8-dik tanévre egy
kópezde végzett, nőtlen tanító kerestetik,, ki a magyar és német nyelvet tökéletesen birja, valamint az orgonálásban is jártas.

Fizetés 4 0 0 f r t , a tandíj 10°/ 0 -ka, offertorium, lakás és fűtés.

A tanitó ügyességétől

függend annak állandósittatása és fizetésének felemelése.
A folyamodványok, melyekből az illető képzettsége, jelleme, eddigi működése stb. kivehető, folyó
évi augusztus 10-dikéig alólirotthoz beküldendők.
Arad, 1 8 7 7 . julius hóban.

Stiegler

Gusztáv,

evang. lelkész.

^

á

1 y

á

z

a

t .

A Selmecbányái ág. hitv. ev. egyház felső leányiskolájánál üresedésbe jővén a tanítónői állomás,
erre ezennel pályázat hirdettetik, Ez

állomással

megkívántatik, hogy a magyar s német

járó évi jövedelem

nyelvben

egyiránt

6 0 0 f r t o. é. A pályázó tanítónőktől

jártasok

legyenek.

Előnyben részesül, a ki a

zenében és francia nyelvben némileg j á r t a s . A pályázni kívánók intézzék kellően felszerelt

folyamodványai-

kat folyó évi augusztus hó 12-ig az alólirthoz.
Selmecz, 1 8 7 7 . junius hó 26-án.

Hcindel
2—3

Vilmos,

n. m. ev. lelkész.

ü ?

a

l

3

7

A nagyszombati ág. hitv. elemi iskolánál
pályázat hirdettetik.

Járulékai:

*

egy

3 6 0 o. é. f r t készpéuz,

a

z

altanitói

a

t

.

állomás rendszeresítetvén,

8 köbméter

kemény

erre ezennel

tüzelőfa és szabad lakás az

iskolaépületben. A pályázóktól megkívántatik a magyar, német és a tót nyelvekben való tökéletes jártasság,
az orgona kezelök előnyben részesülnek.
A pályázók illően fölszerelt s tanképesitési

bizonyítványnyal ellátott folyamodványukat

augustus hó elsejéig az egyház felügyelőjéhez nyújtsák be.
Kelt Nagy-szombatban, 1 8 7 7 . junius hó 14.

Stelczer Károly,
evang. lelkész.

Beischel
3_3

Károly,

egyházi felügyelő.

folyó évi

Pályázat tanári állomásra.
A makói nyilv. ref. gymnásiumnál a mennyiségtan
f r t évi javadalmazással egybekötött tanszékére ezennel pályázat
eltelte után tanári oklevelet szerezni és helyét

és t e r m é s z e t t a n i tudományok 9 0 0 o. é.
hirdettetik.

folyó év augusztus

Megválasztott az első próba-év

29-dikén

elfoglalni

köteles.

A* okmá-

nyokkal felszerelt kérvények a makói ref. lelkészi hivatalhoz 1877. augusztus elsejére beadandók.

2-3

Pályázat segédlelkész tanítói állomásra.
A szatmárnémetii ref. egyházban megürült segédlelkész tanitói állomásra pályázat nyittatik.
fizetés:

Évi

a városi pénztárból 5 0 0 0. é. f r t ; a gróf Teleky alapitvány kamatából 2 0 f r t ; az egyházi pénz-

tárból 2 5 f r t ; nyolc öl kemény tűzi fa beszállítva, melyből az iskola helyiség is futendő; minden predicátiós
halottért egy forint és tisztességes lakhely.

Kötelességei:

Az elemi

iskola

V. ós Y I . osztályába járó fiú

gyermekek tanitása, s a j á t tanítványaival hétköznapokon templomba j á r á s ; minden harmadik vasárnap reggelen
s a canonica órákon templomi lelkészi szolgálat ós a supplicánsok

ellátása.

A segédlelkész tanitó három évre választaíik, melynek eltelte előtt három havi előleges felmondás
után hagyhatja el csak állomását.
Az ezen állomást elnyerni óhajtók hiteles okmáuyaikkal felszerelt és sajátkezűleg írott kérvényeiket
folyó évi julius 25-dik napjáig nt. Fésős András ref. lelkész úrhoz juttassák el. Az elválasztandó segédlelkész tanitó állomását folyó évi augusztus

12-dik napján elfoglalni köteleztetik.

Kelt a szatmárnémeti ref, egyháztanács 1 8 7 7 . évi j u n i u s 24-dik napján tartott üléséből.

Kanizsay
2—3

Zsigmond,

egyházi főjegyző.

Epen most jelent meg s egyedül csak a szerzőnél kapható

GYÁSZ

és

SIEBESZEDEE

(préd-ilszációls:,

i m á k ,

Ára
A

füzet

csinosan

vau

s i r ^ e r s e l s : )

1 forint 50

cimü munka.

kr.

kiállítva, szép tiszta nyomás,

uagy nyolcadrét alakban. T a r t a l m a z : 16

sirbeszédet különféle korúak felett zár-imákkal versben; 1 0 udvaron mondandó gyászbeszédet s imát prózáb a n ; 8 prédikációt

s két emlékbeszédet

(a. Deák Ferencz felett, b. egy sírkő

felállításakor elmondottat).

Végre tartalmaz 2 0 különféle korúak felett mondandó u. n. sirverseket.
Ajánlom e művemet azon i f j ú lelkész-társaim

figyelmébe,

kik a korszerűtlen, hosszú és unalmas

h a l o t t i prédikációkat a térről leszorítani a k a r j á k ; e rövid gyászbeszédekkel nekem azt tenni minden erőszak
nélkül

sikerült.

Ajánlom

a t. tanitó urak

figyelmébe

tatók helyett szintén sikerrel használhatók némely
A pénz

is, mert

művem

jó

részt

versekből áll s b ú c s ú z -

darabok.

beküldése, vagy egyszerű megrendelés

után a könyv bérmentve

vagy

utánvéttel azonnal

küldetik posta fordultával.
Szegszárd, 1 8 7 7 . május hó.

Borzsák
3—4

Endre,

ref. lelkész.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. B a l l a g i Mór. Főmunkatárs : F a r k a s J ó z s e f .
Nyomatott: Deutscli 31. féle művészeti intézet Budapest, Bálváuy-utcza 9. sz, a.
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Budapest, 1877. julius 15.
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' S ISKOLAI LAP.
S z e r k e s z t ő - és

KIADÓ-HIVATAL:
V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. 1. em.

If*

E l ő f i z e t é s i d.ij:
Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 írt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

Teljes számú példányokkal

Azon t. előfizetők, kiknek előfízetésök a
mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.

A tanárválasztásokról a protestáns
iskolákban.
A „Prot. Egyh. és Isk. Figyelmező" legközelebbi füzetében a mi tanárválasztási rendszerünkről
egy cikk jelent meg, mely sokkal figyelemre méltóbb,
semhogy egyszerűen napirendre lehetne térnünk felette,
sőt ellenkezőleg, a protestáns tanügy jövendő felvirágzása érdekében kötelessége minden protestáns embernek s első sorban maguknak a tanároknak komolyan fontolóra venni az emiitett cikkben megpendített
választási reformot és azon lenni, hogy ha nem is
épen a névtelen cikkiró által ajánlott, de valami
javítás mindenesetre történjék jelenlegi tanárválasztási
rendszerünkön.
A „Figyelmező" cikke — igen tapintatosan —
csak a régen múltból hoz fel néhány példát választási
rendszerünk helytelenségének illustrálására. Felemlíti
például, hogy Debrecenben a középszerű Kallós Mózes
hogy ütötte ki a nyeregből a kitűnő képzettségű s teljesen qualificált Vecsey Józsefet, diadalát az előbbi egyes
egyedül annak köszönhetvén, hogy Budai Ézsaiásnak
káplánja volt s mint ilyen érdemeket szerzett magának püspöki főnöke kamrája, pincéje ós háztartása körül.
Ez az eset a régi patriarchalis időkben esett
meg, amikor még a tanári kellékek iránt az emberekben annyira nem volt meg az érzék, hogy —
teszem fel — a Kallós ellenében megbukott Yecseynek

mindég

Hirdetések

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

szolgálhatunk.

vigasztalásúl megígérhették, miszerint a legelső tanári
nyílás — tehát a k á r m e l y i k tanszéken! — az övé
lesz. És aztán azon időben a qualificált emberek száma
is sokkal csekélyebb volt, semhogy válogatni lehetett
volna bennök s mint sine qua non-t, az oklevelet
megkövetelhették volna a professortól.
Meglehet, ezek boldogabb állapotok voltak; ínég
talán azt is megengedem, liogy a régi, oklevéllel nem
képesített tanárok közt, akadtak, a kik fényesebb eredmény nyel működtek, mint mi ujabb nemzedék, kiknek
tanárkodási képességét c s a k oklevél bizonyítja, de akik
ebbeli képességünket édes anyánk tejével nem szivtuk
magunkba. Azonban ma már a fogalmak akként változtak, hogy az embereknek még is több bizalmuk
van a diplomába, mint az anyatejbe, megkívánják
ennélfogva a professortól épen úgy, mint az ügyvédtől
vagy a mérnöktől, hogy okmányilag is igazolja képességét azon állomásnak betöltésére, melyre magát alkalmaztatni óhajtja.
Én a magam részéről — megvallom őszintén—
a fogalmak ilyetén megváltozásában a haladásnak
nélkülözbetlen előfeltételét látom s annál inkább megkell ütköznöm a protestáns iskolákban divó tanárválasztási rendszer fölött.
Mi nálunk — tökéletesen igaza van a „Figyelmező" névtelen cikkírójának — nem azt keresik, hogy
a tanárjelölt letette-e már a szükséges vizsgákat ?
megszerezte-e már a képesitvényt; hanem megválasztását azzal indokolják, hogy városunk szülöttje, főiskolánk növendéke s mint ilyen mindig eminens volt,
még séniorságot is viselt, valamelyik kurátor uri
házánál igen kedves nevelő volt, az n —i ekklézsiában
negyedik esztendőre is megmarasztották rektornak,
nem akarták elbocsájtani, s — amit a „ Figyelmező"
66

cikkírója elfelejtett feljegyezni, — hogy külföldön járt

aztán tekintetbe a külföldi utazás, irodalmi működés,

és hallgatta ezt meg amazt a hires professort.

nyelvismeret stb.

hiszen

bármennyire

velük

született

patriótájukat

respectáljuk

gyöngeségét,

jobban

is az

melynél

valaki négy

évet közszeretetben

de mindezt

embereknek
fogva

saját

szeretik a jöttmentnél,

mennyire méltányoljuk is az érdemet,
nem tartjuk olyan

Már

s bár-

legna-

gyobb részében máig sem akarnak különbséget tenni
a tanári

kellékek

s a tanárjelölt

személyes

előnyei

között, ós az utóbbiak fejében a jelöltnek nagyobbára

kihúz a rectorián ;

elengedik a qualificatió megszerzését. És még hagyján,

előnyöknek,

amint nem tartjuk

hogy a mi felekezeti iskoláink

melynél fogva
melyek

fölöslegessé tehetnék a leendő tanárnak a kópesitvény
megszerzését,

Sajnos,

ilyen

előnyöknek

ha az előnyök legalább valódi előnyök lennének ; de
— mint fenebb láttuk — nem azok.
Ime itt rejlik a mi tanárválasztást

rendszerünk

póldáúl az ügyvédre nézve azt, hogy N. N . országos

egyik legfőbb hiánya, melyet el kell mielőbb távoli-

hirü

tanunk. Eltávolítani

ügyvédnél

négy évig practizált,

dacára annak,

hogy a leendő ügyvédre nézve ez a négy évi praxis
ügyvéd

mellett

qualificátió,

talán

mint a

valamivel

leendő

mégis

tanárra

csak

nézve

a

hogy t. i. mondassók

papi

gymnasiumi

utazás

sem pótolja

tattak,

ki,

„mindazon
tanáraink,

mind azok,

szerintünk a tanári képesítő oklevelet. Semmivel sem

t a n á r s á g r a

űznek nálunk ujabban nagyobb humbugot, mint ezzel a

legfelebb

külföldi utazással. Az állam és felekezetek versenyezve

állami vagy

küldözgetik

tékes

különbség

ki a leendő
azonban

professorokat

világlátni,

a

az állam és felekezetek közt e

tekintetben mégis az, hogy az állam a tanári kópesitvény t e l j e s b b é

t é t e l e végett utaztatja a can-

didatust, míg a felekezetek, illetőleg mi protestánsok,
eddigelé

egyetlen

n a k tekintettük

ó s l e g f ő b b q u a l i f i c a t i ó-

a tanárra

nézve a csavargást.

A

világért sem akarom én kétségbevonni az utazás művelő hatását főképen azon emberre nézve, aki h a t á rozott

céllal

viszonyok

vagy

utazik,
a

például

tanügy,

a

mezőgazdasági

könyvtárügy,

börtönügy

stb. megismerése és tanulmányozása céljából, s e célt
tartva

miszerint

és a k a d é m i a i

akik a l e g k ö z e l e b b i

De még a k ü l f ö l d i

szem

előtt,

nem a

érdekes látnivalókban

sörös

kancsókban ós az

öszpontosul minden

mondom — az ilyen emberre

figyelme;

nézve az utazás rend-

kívül művelőleg hat. De az utazás magában még nem
teszi az embert kész emberré ; ennélfogva nem szabad
ezt, sem mint egyetlen és legfőbb kelléket, sem mint
általában

kelléket

felállítani a tanszékek

betöl-

t i z óv a l a t t
akik

nálunk

v á l a s z t h a t ó k

két

óv

vagy

lenni,

a

protestáns

vizsgáló hatóságok

től tanárkópessógi

ezentúl

a k a r n a k

alatt,

a külföldi

válasz-

hazai
ille-

valamelyiké-

oklevelet

szerez-

zenek "
Lehetetlen,

hogy ezen indítványt

magukóvá ne

tennék saját reputátiójuk érdekében első sorban maguk
a tanárok, de általában mindazok, akik a protestáns
iskolák jövője iránt érdeklődéssel viseltetnek.
Különben

tudok több oly protestáns iskolát, a

melyben az ujabban választott

s ezután választandó

tanárokra nézve a külső qualificátió megszerzése elvileg már régen ki van mondva;

példáúl a dunamelléki

superintendentia iskoláiban, a sárospataki főiskolában
stb. Kívánatos azonban, hogy amit elvileg már elfogadtak,

azt gyakorlatilag az eddiginél

nagyobb szi-

gorral foganatosítsák.
De ez csak alapját fogná képezni a tanárválasztási reformnak,

s még itt nem szabad

nunk, ha a választások

megállapod-

körül oly gyakran felmerült

visszaéléseknek egyszer s mindenkorra elejét akarjuk

tésénél.
Előnynek

igenis

előny,

ha

valaki a külföldet

bejárta; előny annyiban, amennyiben föltehető, miszerint az illető ha egyébre nem tett is szert, de látköre
bizonyára

egyszerűen, akként

fogjuk, amint azt a „Figyelmező" cikkírója javasolja,

több

praxis.

pedig igen

kiszélesedett;

azonban

semmiesetre

sem

nólkülözhetlen kellók arra nézve, hogy valaki valamely
kathedrában sikerrel működhessék.
A kellékek szerintünk erre nézve a tanári képesítés, testi épsóg, jó modor stb. Mint előnyök vehetők

venni. Gyökeresen át kell még alakitanunk a v á l a s z tásnak

azon

m ó d j á t is — s

ez

már

sokkal

nehezebb feladat, — mely eddig divatban volt, s mely
semmiféle biztosítékot nem rejt magában arra nézve,
hogy a protestáns

tanári kathedrák arra minden te-

kintetben alkalmas egyénekkel töltetnek be.
Mert lássuk csak, hogy is választatnak ma legtöbb superintendentiában a tanárok ?

H a megüresül egy kathedra, vagy felszólítják a
tanári kart vagy nem, hogy ajánlati jogával óljen az
illető kathedra betöltésére nézve, A tanárikar ajánlási
joga azonban olyan, mint a szentelt víz ; se árt se
használ; az ajánlást tekintetbe csak akkor veszik, ha
akarják s legkevésbé sem érzik kötelezve magukat a
választók a tanári kar ajáulása által. A superintendentiális közgyűlés tehát egészen szabadon választja a
professort, legtöbbször a jelöltnek származási helyét
tartván szem előtt. Ugy hogy póldáúl, ha történetesen
egy szabolcsi ós egy bihari illetőségű jelölt van szóban,
az nyeri el a kathedrát, amelyiknek több patriótája
van jelen a közgyűlésen. A szakképzettség vagy egyátalában tekintbe sein vétetik, vagy ha igen: őszintén
szólva — az annyi féle elemből álló superintendentialis gyűlés akkor sern lesz képes a legtöbbször,
helyes ós elfogulatlan Ítéletet hozni. Nem is említve
az emberek gyarlóságából folyó részrehajlást, ellenszenvet ós rokonszenvet, már az is megnehezíti a
tanári kathedrák ily módon való helyes betöltését,
mert sokszor olyan szak betöltéséről kell gondoskodni,
amely szakhoz a gyűlésnek alig egy-két tagja ért.
Hogy Ítélje meg póldáúl a lelkész egy gymnasiumi
szaktanárnak, például egy physices professornak vagy
egy jogtanárnak a képességét ? hogy adhatja tehát
lelkiismeretesen, szavazatát akár egyikre akár másikra
a jelöltek közül ? Azután meg a jelöltnek személyiségét, modorát, jellemét is kellene ismernie minden
választónak, hogy szavazatát jó lelkiismerettel beadhassa. Úgyde föltehető-e, hogy egy testület minden
tagja ismerőse legyen a jelöltnek?

de módosítsuk, reformáljuk azt úgy,

hogy elegendő

garantiát leljünk benne a tanszékek

helyes betölté-

sére nézve.
A leghelyesebb

reform szerintem

hogy a professori kar ajánlási joga szélesebb alapokra
terjesztessék ki, s a tanári kar ajánlásai

pedig a superintendentia választási szabadsága teljesen
illusoriussá ne tétessék, a tanári kar — természetesen
az annak rendje ós módja szerint

kihirdetett ós be-

érkezett pályázatok alapján — három jelöltet terjesztene a közgyiilós
bármelyiket

elé, amely

aztán

megválaszthatná;

a három

közül

de semmiesetre

sem

mást, mint a három közül valamelyiket.
Ez lenne szerintem azon egyszerű és természetes
reform, mely tanárválasztásaink tekintetében mindenesetre biztosabb sikert eredményezne, mint az eddigi
slendrián rendszer.
A tanári kar képes leghelyesebben megítélni a
tanárjelölt
amit

qualiíicatióját,

—

ama rendszerváltoztatás

argumentum,

s ez az,

ez

az

mellett

De ezen kivül van még egy,

egyik

érv,

felhozhatunk.

talán ennól is erősebb

hogy miután valamely iskola

felvirágzása első sorban a tanárok működésének ö s zhangjától

függ s miután

ennélfogva azm

kell

lennünk, hogy iskoláinkba olyan egyéneket alkalmazzunk, akiknek irányuk,

szellemük,

az össztanári kar irányával
tanárok lesznek leginkább

a többi

megegyezik:

hivatva

tanárok,
maguk

kiválasztani

a

azon

egyéneket, kikkel készek ós lehetőnek is tartják öszhangzólng

közreműködni

tásában,

A választás helyett a k i n e v e z é s i
rends z e r t nem ajánlhatjuk, nem azért, mintha talán a
superinteudens kezében a kinevezési jog szintén viszszaólósekre vezethetne; hiszen a visszaélések nagyon
meg lennének különben is nehezítve, ha egyszer kimondatnék az, amit a „Figyelmező" cikkezője ajánl
a qualificatióra nézve; hanem nem ajánlhatjuk a
kinevezést azért, mert e rendszer ellenkezik a protestáns egyházalkotmány szellemével.

döntő fórum elé kerülne,

mellett;

kötelezők

legyenek a superintendentiális közgyűlésre nézve. Hogy

A tanárválasztásnak ezen módja tehát a leghelytelenebb, ami csak képzelhető. Csudálom, hogy a
visszaélések, melyek ezen rendszerből folyólag elkövettettek, még gondolkozóba nem ejtették jobbjainkat.
Pedig, ha azt nem akarják, hogy az önérzetes emberek
elriadjanak a protestáns tanári pályától, bizony-bizony
itt volna az ideje tenni valamit.

Maradjunk tehát a választási rendszer

abban állna,

a

tanintézet

fölvirágozta-

És végül az is figyelembe veendő, hogy miután
a tanári kar, ajánlásainál tekintetbe veszi a pályázónak irányát, tekintetbe veszi személyes tulajdonságait,
hajlamát, kedvét a tanításra s jártasságát azon tudományszakban, melynek előadására meghivatnék: olyan
kritikán

megy

keresztül a pályázó,

mielőtt ügye a

hogy bizony-bizony ritkán

fognak balul kiütni a választások.
Mielőtt tollamat letenném, még egyet kell utólagosan megjegyeznem.
A fenebbiekből látható, hogy e sorok irója minél
szigorúbb kritika alá óhajtja vetni a protestáns tanári
kathedrák aspiránsait, Bizonyára akadni fog, különösen
a régibb iskola hivei közt, aki fejét csóválja a külső
qualificátiónak ily szigorú követelése fölött, s hivatkozni fog a régi nagyhirű professorokra, kik megfe66*

lelő

külső

voltak

qualificatió

képesek

producálni.

Martiny Pozsonyban,
élő

Vandrák

nélkül

is

fényes

Márton

István

Kövy Sárospatakon,

Eperjesen,

tudtak

és

Ami pedig azt illeti, hogy a leendő tanároknak

eredményt |
Pápán,

a most is

tudnak

taní-

nem külsőleg,

hanem belsőleg kell képesítve lenniök

s mindenekfölött hivatással kell birniok, —
vesen aláírom.

D e másrészről

ezt szi-

meg kell jegyeznem,

tani, mert igazi benső hivatásuk volt és van a tanári

hogy a hivatás akkor is hivatás marad, a belső érték

pályára. A hivatás tehát a fő, s ezt se nem pótolja

akkor is érték marad,
értök által papiroson

se nem adja meg a tanárképesitési ok^vól.

ha

külszinre

hozatván,

szintén elismertetik,

ahoz

sőt akkor

csak azt jegyzem

lesz igazi, általánosan elismert értékké. A nemes érc,

meg, hogy a cultura általános terjedése a többi közt

azt hiszem, mindenki előtt bir reális értékkel, mégis

abban is nyilatkozik, hogy a tehetségeket nivellirozza,

szeretném

úgy hogy ma már sokkal nehezebb lenne kitűnnie a

értékben

sok jeles tanerő közül Márton Istvánnak vagy Kövynek,

fensőbb ethikai

mint a maguk korukban.

s nem

Erre az

ellenvetésre

röviden

Higyjék el nekem az öreg

urak, akadnak ma is nem épen Márton Istvánok, de
jeles tanerők, sőt nem csak hogy akadnak,

tudni,
azt

hányan

fogadnánk

az ezüst darabot,
organismus,

bizonyítaná,

hogy

el

egy

forint

ha az állam,

mint

rá nem ütné a pecsétet
az

csakugyan

egy

fo-

rintot ér.

de nagy

Tiszteljük

tehát

a régieket,

de ne

utánozzuk

számmal vannak is, s ópen mert nagy számmal van-

őket olyanokban, amik a haladással, a tisztultabb fel-

nak,

fogással ellenkeznek.

a hir nem veszi őket

egykönnyen

nehéz nekik a sok közül kitűnniük.
is,

szárnyaira,

És ha kitűnnek

bizony nem vándorolnak messze földről a tanítvá-

S óp ezért ajánlom
röknek a tanárválasztási

nyok zsámolyukhoz, mert minden lépten-nyomon talál-

régi jó hírnevének

nak olyan iskolát, ahol egy-két hasonló kitűnő tanárt

szükségünk van.

hallgathatnak.

reformot,

wJZ^m
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A materialismus és a vallás.
II.
(Folytatás.)

A teleologiára és a világ mechanismusra vonatkozólag
Huxley igy nyilatkozik : „Van egy szélesb körű teleologia, mely az evolutio tana által nem érintetik, sőt tényleg az evolutio alaptörvényén nyugszik. Ez azon elv,
hogy az egész élettel biró világ a moleculok erejéből
folyó kölcsönös viszonthatások eredménye, a mely uioleeulokból az eredeti világköd Összetéve volt. Ha ez igaz,
ugy nem kevésbé bizonyos az is, hogy a létező világ
potencialiter a világ gőzpáráiban volt és hogy kellő erejű
intelligentia e gőzrészecsek sajátságának ismerete alapján nagy Britannia Faunájának jelenlegi állapotát előre
láthatta, ugyanoly biztotossággal, minthogy megmondható, mi lesz hideg téli napon a lehellet gőzéből. A természetnek teleologiai és mechanicai felfogása, épen nem
zárják ki szükségszerűleg egymást; ellenkezőleg minél
inkább tiszta mechanicai állásponton áll egy vizsgáló,
annál bizonyosabban fog egy eredeti arrangement felvenni,
melynek folyományai az universum minden ellenségei." *
* The acad. vol. 1. p. 13. 1869.
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Figyelmet érdemelnek Lyell szavai is a teleologia
mellett: „Hasztalan törekszünk — mondja e jeles tudós
— határt szabni a teremtés munkáinak a térben akár a
csillagos eget, akár a legkisebb állatok ama világát
vizsgáljuk, melyet előttünk a microscop feltár. El vagyunk
készülve azon felfedezésre, hogy időben is túlesnek az
emberi látkörön az universum határai. Bármely irányban
is kezdjük vizsgálódásainkat időben vagy térben, mindenütt egy teremtő ész, előrelátás, bölcseség és hatalom
legvilágosabb bizonyságait találjuk. A növény s állatfajok ugy fejlődtek, tökéletesbültek, hogy nyilvánvaló a
rendezés tökéletes harmóniája és e célnak egysége?" 1
A materialismusnak még nem sikerült megdönteni
azon alapot, melyen joggal beszélhetünk anyagtalan szellemről. Igaz, hogy még itt több fontos kérdés vár megoldást, de ezek kutatásánál nem vágatik be az út puszta
negatióval, mint a materialismus álláspontján, ellenkezőleg a bit a szellem valóságában mindig szivemelőleg
buzdit az igazság keresésére, mindig lelkesít s az idealismus melengető tüzét — melyet a tökéletesedés utján haladó emberiség végképen nem nélkülözhet soha — kialudni nem engedi.
Hogy a szellem bizonyos tekintetben kötve van az
1

Principles of Geology II. k. 613. 1868.

organismus által, hogy az akaratra, a gondolkodásra hatást gyakorolnak a külviszonyok, ezt mint tényt elismerjük, de ha a materialismus tovább megy s a lélek és
test azonosságát erősíti, akkor igen durva hibát követ el
az abstractioban, a mennyiben felcseréli a függést az
identitással. Az erő p. o. a gravitas függ a test tömegétől, tömeg és erő azért mégsem ugyanazonos.*
A materialismus álláspontján nem csak a gondolkodás, akarat, hanem megfejthetlen valami az érzés, a fájdalom is. Mi az a mi a fájdalmat érzi? Pusztán anyag
nem lehet, mert ugy minden anyagnál, kőnél is szólhatnánk
fájdalomról. A fentebb idézett író szerint a fájdalom közvetlen folyománya bizonyos változásoknak az izom rendszerben. Ezen változások, mozgások, tehát térbeli változások. A fájdalom azonban psychikai benyomás. Senki
sem jön azon ötletre, hogy a fájdalom érzését ama változásokkal az izomrendszerben azonosítsa, habár azoktól
függ is. Ezen értelemben a materialismus könnyen megcáfolható. A megvert, psychikailag érzi a fájdalmat. Az
anyagnak azonban érzése nincs. Ehez szükséges az egyén,
egy érző lélek. 3
Preyer a következőleg utasítja vissza a túlzó materialismust, mely azzal dicsekszik, hogy a dönthetlen
igazságot derité fel, midőn a szellemet tagadva, a gondolkodást, akaratot egyszerűen az anyagrészek egymásra
hatásának tulajdonítja: ^csak az, ki a mostani mechanika
talajához feloldhatlanul oda van láncolva s példátlan eredményeitől elkábítva, tagadhatja, hogy ez, t. i. a mechanika képtelen önmagában az akaratot, érzést, valaha kielégitőleg megmagyarázni, csak az nyughatik meg az
erő és anyag-féle érthetlenségekben. A modern mechanikai term. tudomány eleitől fogva igen sok megfoghat lant
állít fel dogmául és habár a tuduivágyat niás methodusoknál
jobban is kielégíti, mindamellett kérdés, vájjon jövőre is
tehetni fogja-e ezt, miután azon kielégítés, a melyet nyújt,
egyoldalú. Sokkal is több ellenmondást hagy megoldatlanul, hogysem megérdemelné ama végtelen bálványozást,
a melynek mai napság örvend. 4

babonának csakugyan ellensége a tudomány ; de a vallás
lényegének, a mit a babona mintegy magába rejt, nem
ellensége Sőt azt is megengedjük, hogy a közkézen forgó
tudomáuy nagy részét a vallástalanság szelleme hatja át,
de azon tudományt csakugyan nem, a mely a felületességet levetkezve kellő mélységűvé alakult. Az igaz tudomány és igaz vallás — ugy szól Huxley tanár — oly
ikertestvérek, a melyeknek egymástól való elválasztása
okvetlen mindkettő halálát vonja maga után. Mentül vallásosabb a tudomány ; annál inkább gyarapszik az, s a
vallás is azon arányban díszlik, a mely arányban m élyii
és szilárdul tudományos alapja. A bölcsészek nagy tettei,
nem annyira értelmüknek mint inkább eszük kitűnően
vallásos hangulatának gyümölcse. Az igazság nem logicai elme-élük, hanem inkább türelmük, ügyszeretetük s
önmegtagadásuk által lett kivíva. 5
*

|
j
|

!

*

*

A materialisták váltig bizonyít gatván, hogy teremtő s gondviselő szellem nem létezik, s igy a hit Istenben minden alapot nélkülöz, másrészről törekesznek
bebizonyítani, hogy a vallás nem is szükségképeni kisérője az emberiségnek. Hivatkoznak több népekre, melyeknél semmi nyoma sincs a hitnek világteremtő Istenben s általában valami fensőbb lényben, következéskép
híre sincs náluk a vallásnak. Ezen állítás azonban nem
igazolható. Hogy a miveletlen, még gyermekkort élő néptörzseknél nem találhatunk oly vallási fogalmakat, mint
a mivelt európai népcsaládoknál, ez igen természetes;
de másfelől eltagadhatlan, hogy a vallás alapvonásai a
félelem s tisztelet valami fensőbb lény iránt, fellelhetők
még a legvadabb, a miveltség legalsó fokán álló népeknél is. Haeekel s Büchner okoskodása, kik több néptörzseket sorolnak fel, melyeknél szerintük Isten-imádás
teljesen ismeretlen, magán hordja az erőszakolás és könynyelműség jellegét. És közelebb Haeckelnek, midőn egy
a lelkiélet minden jelensége nélkül majom módra csordában élő vad állat embertörzsrő 1 beszél, — mely déli
Ázsiában s keleti Afrikában tanyáz állítólag, — szemére
veti Mohnike, hogy miért nem határozta meg pontosabban a helyet, a hol fellelhető volna ! 0 neki nem sikerült
ily majomember nyomát sem Ausztralia sem Ázsia szigetein, sem Afrikában feltalálni sehol.

Röviden a materialismus a természetet a benne
található életjelenségekkel együtt pusztán az anyag s a
vak erő kapcsolatából kimagyarázni nem tudja, s igy !
kénytelen elismerni a léleknek azon jogát, hogy egy, az
anyagon felyül álló szellemi hatalomra apelláljon — az
Általában a materialisták nézetével, hogy a vallás
Istenre. A hitnek alapja szilárd. Az ismeretek gyarapocsak valami esetlegesen mutatkozó jelenség a népek éledása, változhatólag hat ugyan a vallási nézetekre, de
tében, számos tekintélyes Íróknál ellenkező adatokat tamaga a hit meg nem szünhetik, mig csak az emberiség : lálunk. Az uj Zeelandiaknak Büchner szerint nincs fogaltudomással nem bir az egész mindenségről, a múltról s | muk teremtőről, világrendről ; más írók ismét tapasztalaa végtelen jövőről. Vallás és tudomány nem haladnak
t a i k nyomán határozottan erősítik, hogy igenis fellelhető
egymástól eltérő irányban, hisz mindenik egy cél, az
náluk a hit egy az embernél felsőbb hatalomban, á
örök igazság felé törekszik s igy egymáshoz mindig kömelyet a maguk módja szerint tisztelnek is. A kafferekzelednek, gyámolítva új erőre keltve egymást.
ről Oppermann nyomán, ugyancsak Büchner felhozza,
„Annyi bizonyos, hogy a vallás neve alá bujtatott
hogy épenséggel nincs náluk nyoma a hitnek, valami
felsőbb hatalomban. Más tudósok szerint igen is van náa
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luk is liit, isteni tisztelet, bár még miveltségi állásukkal
párhuzamban a durva babona szövevényébe burkoltan.
Közelebb Bleck is saját tapasztalataira hivatkozva —
Bücbner s Oppermann állításával ellenkezőleg — azt
"'ja* h o g y : „a népek, melyeknél az ősök imádására még
mint uralkodóra akadunk . . . a kaffer és szerecsen törzsök a forró Afrikában s ausztráliai rokonaik Uj Zeelandon és a Sandwich szigeteken." 6 Tévesen hivatkozik
Büchner a chinaiakra s a japánokra is, mint olyanokra,
melyek a vallást nem ismerik. A legújabb hitelt érdemlő
tudósítások is igazolják azon állítást, hogy igenis van
ezeknél is vallás, isteni tisztelet csakhogy más alakban
nyilatkozik, mint a ker. népeknél. A „vallás . . . több
mint üres ábránd, mely balgák agyában támad, nem
emberi ravaszság találmánya, sem valami titokzatos ismeretlen hatalmaktól való félelem szüleménye, sem nem a
gyermekkorban élő népek képzelődése." 7
A vallás szükségességének érzete az embernek lelkében gyökeredzik, hol gondolkozni tudó ember van,
meg kell lenni a vallás alapvonásának i s ; legalább :
„még eddig egy nép sem találtatott, bár még oly alant
álljon is, melynél teljesen hiányoznék." 8 Sőt Bücbner és
Schoppenhauer ellenében, kik azt állítják, hogy a monotheismus csak épen a zsidónép vallásnézetének terméke,
Fergusson igen alapos tanulmányozások nyomán azon
eredményre jut, hogy eredetileg az emberiség egy Isten
hivő volt s a polytheismus, csak elfajult alakja a monotheismusnak. E véleményt támogatja a legrégibb vallási
nézetek elemzése. Az ujabb, felfedezések folytán p. u.
bizonyossá lett már, hogy a régi egyptomiak babonái
alatt ott rejtőzött a hit egy világ igazgató szellemben,
mint az emberiség megitélojében. Továbbá Fergusson s
mások figyelemre méltó okokkal bizonyítják, hogy az ős
árja törzsek vallása, nevezetesen emelkedettebb volt az
ind brahmanismusnál és a görög polytheismusnál, melyek
belőle származtak. Valósággal tiszta mouotheisticus ihlet
lengi át a Védákat; s Agni, Sarna, Indra, Varuna nem
mások az ős árja dalnokok előtt, mint különböző nyilatkozatai ugyanazon egy elvnek, s ezen egy uralkodó szellem, az Isten, lényegében megközelíthetlen név és korlátok nélkül, atyja minden létezőnek, a földnek, az égnek,
az isteneknek s az embereknek.
*
*

*

Nézzük még röviden, hogy ha a vallást s vele az
idealismust végkép elfojthatná a inaterialismus, mi következhetnék ezek sírja felett a megrabolt emberiségre ?
A materialismus uralomra jutva okvetlen maga
után vonná a társadalmi rendnek teljes szétdúlását. A
mateiúalismus szerint, a mint már említettük, csak anyag
van a hozzá tapadó vak erővel. Az emberi szellem az
anyagcsere eredménye, a gondolat agyvelő váladék vagy
6
7
8
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a legjobb esetben anyagrészek mechanicus működésének
folyománya. Földünk továbbá egy a napból esetleg kivált
gőzgolyó, mely lassanként tömörült meg. Rajta az élet
támadása az atomok szerencsés találkozásának eredménye
s ezen kezdetleges élet, kedvező viszonyok véletlen összejövése folytán tovább fejlődve az emberben culminál, ki
szinte folytatja a létért való harcot. A föld kihűlése azonban egyre nagyobb mérvű, majd teljessé lesz, a mikor is
megszűnik rajta az élet, s ezzel vége a játéknak. Az
emberiség teremtése, küzedeline, törekvése nincs semmi
magasb céllal összeköttetésben. A föld kihűltével az ő
élete, sőt még emléke is megsemmisül örökre.
Ezen világnézet szükségképen kizárja az élet ideális
felfogását, s hatása minden irányban csak romboló lehet
az egyének kedélyvilágái
családi életre s ezek folytán a társadalmi rendre; közelebb az egyénben vagy
életiszonyt teremt vagy az élvvágyat neveli uralkodó
szenvedélylyé.
Az első eset beáll ugy, hogy megragadja a kebelt
az enyészet előérzete, s nyomása alatt az élet céltalan
sivár küzdelemmé törpül. Miután ki nem kerülhető ama
hatalmas ellenség, a végenyészet, mintegy megbűvölten
fenyegető közelgésétől a lélek oda vágy annak karjaiba.
Átoknak tekinti az életet, sikertelen erőlködések láncolatát, melytől egyedüli megváltó a halál. Ez a pessimismus, megölő férge a fejlődésnek. E szerint miért törekednék az egyén a közüdv előmozdításán, mikor az élet
csak egy vak sors szeszélyes játéka s a boldogság csak
az öntudatlan enyészet karjain lelhető ? Miért gyakoroljon
részvétet, irgalmat ? Miért áldozna a szenvedők megmentésére? Hisz a halál útját keresni szinte a legméltóbb
feladat, a mire vállalkozliatik a józan ész, valakiben
résztvevő kézzel ápolni a megtámadott életet annyi mint
oktalanul késleltetni annak üdvözülését.
Másrészről azon tudat, hogy az emberiség szellemi
élete pusztán a vaksors szüleménye, melyre a jövőben
csak a végmegsemmisülés vár, visszaveri a gondolkodó
embert a jövőben elérhető célok keresésétől s oda utalja
önérdekének kizárólagos szolgálatára. Az egyén lesújtónak
találja a jövő gondolatát s azért égő vágygyal törekszik
kizsákmányolni a jelent. A végmegsemmisülés tudata feloldja a számadás terhe alól. A világi törvényen kivül
nem felelős senkinek ; a hol a büntetést kikerülheti, válogatás nélkül fogadja az eszközöket vágyainak kielégítésére, Isten, öröklét, igazság, tökéletesség, mind gyáva
agyrém mi végűi szerte foszlott : s mindez őt nem emeli
nem korlátolhatja többé. A közüdvért nem lelkesül, hisz
az emberiség a megsemmisülés felé közéig 5 a harc pedig
legyőzhetlen ellenség ellen, kelthet kétségbeesést, de lelkesedést soha. A sötét jövő gondolata elől a gyönyör karjai közt keres menekvést; szép élvezetdús jelen, ez vágyainak ne továbbja ; v e z é r e l v e : egyél, igyál, mulass, a
halál után nincsen semmi üdv.
(Vége következik.)
G-YURÁTZ FERENC.
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BELFÖLD.
Czékus István tiszakerületi ev. superintendens
úrnak

egyházlátogatása

a hegyaljai

esperes-

ségben.
(Folytatás.)

Junius 3-dikán superintendens úr búcsút vévén S.Kazán a b Radvánszky családtól, melynek szívélyes vendégszeretetét kíséretével együtt 3 napon át élvezé, innen
a rima-murányvölgyi vasgyári egyesület Ozd nevű telepén
alakult s azzal együtt virágzó leány-egyház meglátogatására indult.
Már „Bánréve" vasúti állomáson vette kezdetét a
fényes fogadtatás. Itt u. i. a külön vonaton ide sietett
gyári tisztviselők élén Skamla Róbert műszaki igazgató
úr üdvözölte a főpásztort az egyesület nevében ; majd
pedig az ozd-nádasdi pályaudvaron, a kettős sorfalat képező gyári munkások fejezték ki hódolatukat háromszoros
„Éljen" kiáltással. Innen azután újra külön vonat repité
az ünnepeltet és a tisztelgőket Ózdra, hol Sturmann Andor levita ur az egyház nevében mondott üdvözlő beszédet. A tisztelgéseket végül a szomszédos várkouyi róm.
kath. plébános, a héti helv hitv. s Mikola György s.gömöri ág. hitv. lelkész urak fejezték be.
Rövid pihenés után superintendens úr egyházlátogatási teendőihez fogott az egyszersmind imatermül szolgáló
iskolai helyiségben, melynek bejárata előtt gyönyörű diadalív állott „Isten hozott" felirattal, a tanterem egyik
belső falán pedig virágfüzérekből alakított keretben az
egyesület eimere alatt díszes „Üdvöz légy!" volt olvasható. Ezen egyház történeti adatai közül méltányló említést érdemel, miszerint annak iskoláját az egyesület alapítá s minden nemű szükségleteit, ide értve a tanító
fizetését is, mind eddig ugyanaz fedezi. Hogy az ünnepélyességek sorozatából a közebéd s e mellett a toaszt
sem hiányzott, azt az ilyen alkalmak leírásánál már jelezni is fölösleges.
Junius 4-dikére, az uti programúi szerint, a s a j ó a r n ó t i ev. anya-egyházba való megérkezés volt kitűzve.
Ezt megelőzőleg „Miskolc" állomásnál Radványi István
úr, a s.-arnóti egyház lelkes felügyelője, Terray Gyula
lelkész úr kíséretében, üdvözlé superintendens urat s szíves
vendégszeretettel hítta meg őt és kíséretét házába. Itt
csakhamar megjelent a miskolci ev. egyház nagyszámú
díszes küldöttsége, melynek nevében Zelenka Pál lelkész
úr tolmácsolá meleg szavakban ezen egyház ismert ragaszkodását és hódolatát a szeretve tisztelt főpásztor iránt. Alig
köszönte meg superintendens úr az őszinte szivekből fakadó
ezen megtisztelést, belépett Kun Bertalan sup. úr, a helv.
hitv. egyház segéd-főgondnokával dr. Bódogh Albert úrral
s több egyháztaggal, hogy őszinte érzelemmel üdvözölje

hivatalosan átutazó tiszt-társát s a mily szép, épp oly
nyomós bizonyítékát adja a két prot. egyház közt fennálló édes testvéri viszonynak s érzületnek. Ezután a tisztelgők, a szíves háziúr s nyájas neje által szintúgy vendégekül átalakíttatván, a gazdagon terített asztal körül
telepedtek le, hol a kölcsönös felköszöntések egész zápora
következett.
A jókedvnek csak d. u, 4 órakor szakadt vége, a
midőn superintendens úr kocsira ült s a miskolci küldöttség
több fogatjának élén S.-Arnótra indult. A község határánál
számos tagú bandérium csatlakozott a díszes menethez.
Általános mély meghatottság volt látható az arcokon,
midőn a hosszú kocsisor, a nemzeti zászlókkal díszitett
házak közt elhaladva megállapodott a paplak előtt, hol
Terray Gyula lelkész úr balján az egyház férfi, jobbján
pedig nő tagjai buzgó áhítattal éneklék „Erős vár a mi
Istenünk"-et. Ezutáu a lelkész, a kebel mélyére közvetlenül megható szavakkal mondott a főpásztornak »Isten
hozott"-at, mire ő meghatottan válaszolt.
A járás szolgabirájának s a körjegyzőnek tisztelgése
u'án, az ünnepi díszt öltött templomban megkezdődött az
iskolai gyermekek vizsgálata, melynél a nemes keblű egyh.
felügyelő, évenkinti rendes szokásához képest, oly 10
gyermeket, kik a magyar nyelv- és írásban kitűntek,
egy-egy ezüst írttal megjutalmazott.
Más nap azaz junius 5-dikén az egyházlátogatás
tartatott meg szokott ünnepélyességgel. Arnóton már 1705ben találunk evang. egyházat, melyet népességre nézve
sárosmegyei telepítvényesek gyarapítottak ; minélfogva az
egyház nyelve is vegyes t. i. magyar és tót lett a legújabb időkig,- s csak a derék lelkész és tanító buzgalmának köszönhető, hogy ma már úgy az istentisztelet, mint
á tanítás nyelve kizárólag a magyar.
Befejezvén itt superintendens úr teendőit, előleges
meghívás folytán kíséretével Ongára kocsizott, hol az éjt
Darvas Imre főispán úr házában eltöltvén, következő
nap azaz junius 6-dikán, a ker. felügyelő Péchy Tamás miniszter úr által ide rendelt kocsikon Uj-Csanálosra folytatta hivatalos útját. Mégérkezvén az uj-csanálosi
egyházba, a paplak előtt összesereglett hívek körében
Henczély István lelkész úr fogadta lelkes beszéddel a
főpásztort, kinek üdvözlésére megjelentek a helybeli ref.
egyház képviselői is lelkészük vezérlete alatt.
A canonica visitatió befejeztével a paplakon közebéd
volt, melynek vége felé szivar-árverezés fejlődött ki. A
házi úr szerepét vivő lelkész ugyanis szivarral kínálta
meg superintendens urat, ki azt, bár nem szokott dohányozni, elfogadta s tréfásan elárverezte. Vevője, a kedvező
siker reményében, újra árverezést nyitott reá és így
tovább, míg a szivar 11 forintot gyűjtött össze, mely
Összeg a tervezett „Leopoldianum" alaptőkéjéhez lesz
csatolandó.
G.
(Folytatása

következik.)

lyesléssel találkoztak, hogy szerző a mű további folytatására, s majdan kinyomatására jegyzőkönyvileg felkérendőnek határ oztatott.
R é v é s z B á l i n t tiszántúli ref. püspök a mult
4. Hogy a megbírált, s a tűzpróbát szerencsésen
hó 3-iff az érettségi vizsgák alkalmából nálunk idó'zött.
kiállott
művek elismert becse a jövő nemzedék előtt is
Az egyház nagyobb kitüntetéssel kivánta fogadtatását
fennmaradjon,
s a munkásságra ösztönzőleg hathasson :
ünnepélyessé tenni, ö azonban minden szertartásokat mellőztetni kívánt előlegesen ide küldött levele szerint. Sze- i azok, az úgy nevezett „Érdemkönyvbe" vezetendőknek
véleményeztettek és a pénztárnok egy ily „Érdemkönyv"
retetre és bizalomra gerjesztő nyájasságával, nemes és
megkészíttetésére utasíttatott.
hivatalához illő modorával, bölcs tapintatosságával a leg5. Öt megbírált mű közül: két értekezés, — egy
jobb hatást gyakorolta mindenkire, ki csak látta és halbiblia magyarázat, — egy sirlcő leleplezési beszéd dicsélotta. Jul. 1-én vasárnap, közebéd volt tiszteletére a
retre méltónak ítéltetett; egy húsvéti egyházi beszéd
„Sas" vendéglőben, melyen mintegy 150-en vettek részt
pedig szerzőjének a kedvezőtlen bírálatokkal együtt visszaa város minden felekezetű és állapotú tagjai vegyesen.
kézbesíttetni rendeltetett.
Ez alkalommal a főgymnasium alaptőkéinek növelése
6. A vagyontalan árva Bátky család részére indítvégett aláírási ív nyittatott; az alapítványok gyűjtése
ványozott segély gyűjtés megtermett e gyümölcsét, tizenkét
szélesebb körben is folytattatni s e célból valószínűleg
frtot tévén össze azonnal a legnagyobb készséggel 8 jelen
nyomatott felhívások kibocsáttatni terveztetik.
volt értekezleti t a g ; a meg nem jelenhettek s e miatt
Az érettségi vizsga letevésére 29-en jelenkeztek,
kegyadományaikat be nem terjeszthetett társak számára
köztök 3 magántanuló. Érettnek találtattak elegendő osza jegyzőkönyvhöz társítva aláírási ív fog közrebocsáttattályzattal 19-en, jeles osztályzattal 2-en, kitűnő módon
ni. Ennek eredményéről majd később. Csak 8 lelkész
2-en, vissza vettettek 6-an.
jelenhetett
meg 24 közül az értekezleten, mert elfoglaltságuk
A püspök társaságában voltak Tóth Sámuel e.-ker.
ideje a kerületi gyűlés idejével történetesen összevágott.
főjegyző, Szalay István b.-bánsági esperes és Szőllősy An7. Az értekezlet három éves hivatalnokai, szabály
tal makói lelkész, ez utóbbiak 2-en egyszersmind az espeszerint
uj választás alá bocsátván tiszti állomásaikat, leresi látogatást is teljesítvén.
köszöntek,
kik is kivétel nélkül mindnyájan újra megTekintve az üdvös hatást, melyet a püspök kitűnő
választattak, alólirt elnök, Molnár Sámuel alelnök, Vaszemélyisége az itteni, s még a régibb politikai megharannay
Lajos jegyző, Kulifay Gyula könyv- és pénztársonlásból eredő torzsalkodások megszüntetésére s a kedénokul.
lyek kölcsönös kiengesztelésére nálunk most már másod
8. Az őszi értekezlet helyéül Nagy-Salló, idejéül
izben gyakorolt; s tekintve az egyházi és tanügyi életre
szept. 6-ika tűzetett ki.
származó egyéb hasznot is, mely szintén megjelenésének
KULIFAY LÁSZLÓ.
gyümölcse: kívánnunk kell, hogy vajha bennünket ez
után is minél többször meglátogatna! s vajha az efféle
látogatást a felügyelete alatti többi egyházakra is kiterElismerést az érdemnek!
jeszthetné, mihez neki Istentől erőt és áldást kívánunk !
H.-M.-Vásárhely, 1877. jul. 5.
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Aki mindég előljárt ott, ahol a közérdekért tenni
és áldozni kellett, s nem lankadó erélylyel eredményt
eredményre halmozott; aki élete javakorának 25 esztenBarsmegyei ref. lelkészértekezlet.
! dejét a közügynek szentelt önzetlen munkásságban élte
Az 1874-ik évben alakult barsmegyei ref. lelkészá t ; aki míg ifjú volt, szive nemes hevülésével tudott lelértekezlet f. évi tavaszi gyűlését Léván május 25-ikén
kesedést önteni a fásuló v é n e k b e , és most, hogy hajszálai a hosszú munkában megőszültek, teljes életerejében
tartotta, melynek főbb mozzanatairól van szerencsém a
megmaradt lelkének hő lángolásával tud világítani az
t. közönséget értesíteni.
ifjúság előtt: az megérdemli, hogy egy pillanatra mély
1. Az esperességi könyvtár gyarapítására 60 frt
tisztelettel álljunk meg a határkőnél, mely 25 éves nyilerejéig bevásárlandó könyvek kijelölésére egy három tagú
vános pályája belterjetét jelzi; hogy visszatekintsünk
bizottság neveztetett.
érdemekben tündöklő életére és kivonjuk abból a tanul2. Az esperességi közgyűlés felkérése elhatároztaságot a jövő nemzedék számára-, hogy egy virágot mi
tott : ugy az esperesi hivatal latin köriratú pecsétnyois tüzzünk az elismerés koszorújába, melylyel a polgármója megmagyarosítására, mint annak kivitelére, hogy
társak a polgártárs érdemeinek hódolnak.
minden egyház köteleztessék a lelkészi hivatal számára
Ilyen férfiú M e s k ó S á n d o r !
festékkel használható pecsétnyomó (stampiglia) megszerzésére.
Alig van a közügyeknek oly ága, melynél ne talál3. Pozbai lelkész Kiss Károly úr „Zsoltár és Dikoznánk nevével, mint aki munkál és áldoz a köz érdekeiért. Ott van o minden fontosabb művelődési és tanügyi
cséret magyarázatok" néhány már élőbbről bemutatott
I
mozgalomnál, s az irodalom-pártolásban aligha van párja
megbírált s köröztetett templomi beszédei, oly nagy he-

Felsőmagyarországban. A hazai politikai- és szépirodalmi
lapok nagy részének nincs nálánál állandóbb előfizetője;
és aligha van Magyarországban oly csínnal berendezett s
oly gazdag magán-könyvtár mint a Meskó Sándoré.
Ám nyilvános működésének súlypontja a kassai ref
ref. javára volt irányozva, melynek 25 hosszú esztendőn
keresztül gondnoka volt és az ma is.
Tagadhatlan tény, hogy a ref. hitközségek szerte e
hazában, tősgyökeres magyarok ; így van ez Kassán is,
hol a ref. egyház hivei túlsúlyilag a romlatlan, tiszta magyarság képviselői. És bizonyára nem sok bölcseség kell
ahhoz, hogy belássuk, miszerint Felsomagyarország fővárosában egy ily szerves egészet képező magyar gyarmatnak, igen jótékony befolyása lehet s tényleg van is a
nemzeti nyrelv és szellemnek a heterogén elemek között
való elterjesztésére. Szükségképi konsequentiája már most
ennek, hogy á ki e hitközség javára áldoz és munkál,
az nemcsak annak érdekei szempontjából gyakorol hasznos
cselekedetet, de a magyar nyelv és a nemzeti szellem
megszilárdulásán is hathatós mérvben dolgozik ; és mint
ilyen nemcsak a hitközség, de minden hazafi legteljesebb
elösmerésére érdemes, kinek Felsőmagyarox-szág magyarosodása s a nemzeti szellemben való megerősödése szivén
fekszik.
Meskó Sándor urat 25 éves fáradhatatlan munkássága után, melylyel hitközsége javán mint annak gondnoka dolgozott, önérzetes megelégedéssel töltheti el a
tudat, hogy hitközsége az ő gondozása alatt anyagilag
és szellemileg megerősödve, bizton néz a legszebb jövő
elé; de másrészt a legboldogabb megnyugvást találhatja
lángoló hazafisága abban a gondolatban, hogy az ő munkásságának jelentékeny része van a felső-magyarországi
magyarosodás megszilárdításában, s hogy a teljesen megmagyarosodott jövő nemzedék az ő nevét is áldólag fogja
emlegetni azokéi között, kik apáikban őket is magyarokká tették.
Érdemei melyeket hitközsége körül szerzett, sokkal
ösmei'tebbek, semhogy azokat ez alkalommal részletesen
felsorolni kellene ; különben is lapunk szűk kerete azok
hosszú sorának csak hézagos közlését engedné meg, e
helyett adjuk azon megható ünnepély leírását, mely Meskó
Sándor úr 25 éves gondnokságának évfordulója alkalmából a kassai helvét templomban tartatott.
Az isteni tisztelet végzése után felzendült Weber
C. M. gyönyörű „Úrimája," melynek magasztos dallamai
mély benyomást tettek a jelenlévőkre s felette emelték
az ünnepélyes hangulatot. Ennek elhangzása után felemelkedett helyéről B é k y S á m u e l lelkész úr s egy
rövid beszéd kíséretében, melyben találó színekkel ecsetelte a főgondnok úr érdemeit, egy gyönyörű ezüst serleget nyújt át neki a hitközség nevében. M e s k ó úr meghatva köszöni meg a gyöngéd figyelmet, s biztosítja a
hitközséget, hgy ezentúl is legfőbb törekvése leend minden erejével annak javát eszközölni. Feláll ezután J u h á s z M i h á l y országgyűlési képviselő úr, s egy rövid,
de magvas beszédben hangsúlyozza, hogy az, miszerint

a hitközség a mult évtizedek, különösen az 50-es évek
borús napjaiban szét nem züllött, de fennáll mai virágzásában, legelső sorban Meskó Sándor úr érdeme. Szivbol
szakadt éljenzés hangzott fel mindegyik beszéd után.
A serleg gyönyörű ezüstmű, gazdag aranyozással,
s pompás kivitelű arabeszk díszitmé nyekkel, fedelén az
egyház jelvényével, a pelikán madárral; tervét M y s k o v s z k y V i k t o r úr készítette. Oldalán e felírás*viseli: „Meskó Sándor, egyházunk buzgó tagjának 25
éves hű gondnoksága emlékeül a kassai reformált egyház
tagjai. 1877."
A kassai hitközség körül szerzett nagy érdemeit
elösmerte az abauji ref. egyházmegye, midőn világi tanácsbirájául választotta, nem különben a tiszáninneni ref
egyházkerület is, midőn sárospataki főiskolája számvevő
székének világi tagjává választá. Elösmerésüket, hálájukat és szeretetöket tolmácsolták a helybeli hitközség
tagjai a fenntebb leirt ünnepélylyel. Mi, mint a nyilvánosság organuma, a nagy közönség nevében jelen sorainkkal akartuk megülni a Meskó ünnepélyt.
Az ily eredményekben dús 25 éves nyilvános életpálya megünnneplése mindenkor ünnepe a társadalomnak
is. Lelkünkből kívánjuk, hogy megérjük azt a még nagyobb ünnepet, midőn Meskó Sándor úr f é l s z á z a d o s
gondnoki jubileumát fogja megülni. Éljen sokáig !
Az ünnepélyen részt vett küldöttségileg a testvér
ágostai hitközség is. Jelen voltak a fő- és alispán, a polgármester és számos notabilitás.
Mi végezzük, ez ünnepélyes alkalomból irt cikkünket azzal, a mit címéül választottunk: „ E l ö s m e r é s t
az é r d e m n e k ! "

Igénytelen észrevétel Ungi úr gyűlési közleményére.
A „Prot. Egyházi és Iskolai Lap" folyó évi 12-ik
számában „Ungi" név alatt egy valaki az ungi egyházmegye Mokcsában tartott téli gyűlését közölvén, e közlemény egyik passusát — az egyházlátogatás céljának
szempontjából, szó nélkül nem hagyhatom.
Hogy pedig ezt ily későn teszem, oka az, mert
egyházmegyénk — tekintve a kebelében működő egyházi
személyek többségének még a sokszor s több oldalról
irigyelve felhányt Horváth Mária-féle gazdag alapítványbóli segélyeztetés mellett is nyomasztó anyagi helyzetét,
hogy az egyházi lapok olvasását minden lelkésznek és
tanítónak lehetővé tegye, már több évekkel ezelőtt akként
intézkedett, hogy az egyházmegyét több körökre osztva
fel, az egyházmegyei könyvtárra a lelkészek és tanítók
által — jövedelmük aránya szerint — évenként lefizetni
tartozott rész vény dijakból, mindenik kör számára megrendeli egy-egy példányban a Magyarország területén
megjelenő prot. egyházi lapokat s folyóiratokat, kötelezvén
a kör tagjait azoknak egymássali minél gyorsabb közlésére, E kötelezettség azonban csakis papiroson van meg,
mert dacára a körök kevés egyházakból álló kicsiségének
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az illetők pontatlansága talán hanyagsága s az e tekintetben i ellenőrködés teljes hiánya miatt bizony gyakran
megtörténik, hogy a körben 4—5-ik lelkész a februárban
megjelent lapot csakis junius vége fele kapja meg, azt
is sokszor csonkán 2-3 levél hijján, sokszor rendetlenül,
elébb kapva a 7-8, mint az 5-6 ik számokat. Igy történt, hogy én a fennthivatolt gyűlési közleményt csakis
most olvashatván, nem refleetálhattain arra elébb.
Bátor vagyok hinni, hogy mind egyházmegyei kormányunk, mind az egyes lelkészek s tanítók — minden
szegénységük mellett is — belátva ezen állapot céltalanságát, legközelebb igyekezni fognak ennek véget
vetni, szabadságokra bizván az egyeseknek, vagy legfeljebb kettő háromnak együtt az egyházi lapok hordatását. De térjünk a dologra.
Azt irja „Ungi" úr emiitett közleményében : „Egyik
egyházlátogatónk jelentése szült némi visszatetszést, a
mennyiben azon dicséretnek és öröm kifakadásoknak,
melyeket jelentése előrészében felhozott, a következmény
egyáltalában nem felelt meg, s épen saját egyházára
kérte az illető lelkész az egyházmegye szigorú megrovását. "
Rosz akaratú sértés akar ez lenni Ungi úr részéről az illető egyházlátogató lelkész iránt? Avagy teljes
ismeretlenség az egyházlátogatás céljával, feladatával s
az arról készített jelentés kellékeivel ? Én részemről egy
kis fiatali könnyelműségen s meggondolatlanságon kivül
hajlandó vagyok azt ez utóbbinak tulajdonítani.
Mi az egyházlátogatás célja, feladata? Eltekintve
annak anyagi részétől, a szeretet fillérek, könyör adományok s egyéb fizetések összeszedésétől, mely kellemetlen
foglalkozás e régi s nagy horderejű intézményt mindinkább kivetkezteti eredeti fényköréből s az egyházlátogatót a nagy mérvben szegényedő s pusztuló egyháztagok
előtt már-már az adóbehajtó gyűlölt szerepére alacsonyítja
le, — eltekintve mondom ettől — szellemi tekintetben
feladata : tudomást szerezni a felől, mi lábon áll az egyes
egyházközségekben a keresztyén hitélet, a vallásos buzgalom s a közerkölcsiség ? gyakoroltatik-é, s keresztyén
szellemben gyakoroltatik é az egyházi fegyelem ? Miként
kezeltetnek az egyház vagyonai ? Miként gondoztatnak
épületei ? Minő lábon áll az iskola ugy bel-, mint külügyeit illetőleg? Szülék és tanítók, egyházi szolgák és
hallgatók teljesítették-e pontosan egymás irányábani kötelmeiket ? Ugy tudom, ezek a lényegesebb pontok, melyekről az egyházlátogatóknak működésök körében tudomást kell szerezniük, s az őket megbízó esperesi hivatalnak — illetőleg egyházmegyei közgyűlésnek — jelentést
tenniök ; működésök folyama alatt megdicsérvén a megdícsérendoket, megróván a megrovandókat, kiegyenlítvén
— ha lehet — a netalán felmerült vitás kérdéseket s
bajokat, vagy ha ez lehető nem volna, felterjesztvén
azokat intézkedés végett az egyházmegyei gyűlésre. A
látogatói jelentés tehát nem foglalhat magában mást, mint
a látottakat, hallottakat, tapasztaltakat, ezeknek tartozik

hű tükre, tolmácsa lenni, ki ezekkel ellenkezőt jelent: az
ámít, csal s nem érdemes nem hogy a látogatói szép
tiszttel megtiszteltessék, de még arra sem, hogy becsületes emberek társaságában megtűressék.
Ezek igy lévén, bátor vagyok kérdeni „Ungi" úrtól
vájjon helytelenül cselekedett-é azaz egyházlátogató lelkész, ki jelentése előrészében általános vonásokban lerajzolván azokat, miket a működése körében eső egyházakban elismerésre s dicséretre méltóknak látott, hallott és
tapasztalt, annak utórészében kiemelte részletesen minden
egyházból, s igy saját egyházából is, hol akkor nem
mint lelkész, de mint egyház látogató működött, a hiányokat, fogyatkozásokat, melyeket látott hallott és tapasztalt, s melyek olyanok voltak több helyeken s épen saját
egyházában is, hogy magának az egyházmegyének sürgős
s erélyes intézkedését tették szükségessé ? Elitéli-e őt
azért, hogy a fény mellett az árnyékot is — a hol volt
— feltüntette ? Követ dob-e reá azért, hogy saját egyházáról is elmondotta a valót, az igazat ? hogy elmondotta
miként egyházában köztagoknál, az egyház egyeteménél,
az egyház és iskola iránti melegség s áldozatkészség
nem hiányzik, minek fényes tanúbizonysága az, hogy a
legközelebb lefolyt évben, nyomasztó anyagi helyzete
daeára, saját buzgóságadta filléreiből, egy ezerekbe kerülő
olyan iskola építését kezdette meg s ez évben Isten segedelmével talán be is végezi, melyhez hasonló egyházmegyénkben még nem létezik ; mig ellenben az elöljárók,
kik magokat nem az egyház közönsége által választott
hivatalukból le is tehető képviselőinek, de kiváltságos
rendeinek, kasztnak tekintik, kiknek soraiba nem az
egyház közbizalma s szavazata, de egyedül az ő választások folytán juthat valaki, ez elöljárók hideg közönye,
gyáva tétlensége, nepotismusa s az egyházi felsőség intézkedéseinek tiszteletlen fel sem vevése sok kárt okozott
ezen egyháznak ; lelkész s egy két buzgó tag jóigyekezete, többnyire megtörik az öregebb vagy régibb elöljárók csökönösségén s ezek miatt nehezen emelkedhetik
jobb létre. Az egyház pénzei az egyházlátogatók többszörös figyelmeztetései s intései dacára sem tartatván az
egyház ládájában, a vagyonilag hirtelen tönkre ment
gondnokoknál elvesztek. Az egyház számos köbölből álló
magtárának egy nagyrésze elenyészett; tőkepénzei betáblázatlanul lévén, veszendőben vannak, s a kamatok évről
évre künn maradnak, ugy hogy e miatt a földadó fejében
az egyház jövő évi jövedelmei foglaltatnak le. Szántó
földjei miket a népes egyház önmaga mivelhetne, részint
kevés árért zsidó kézben, részint mint a mult évben is
parlagon hevertek.
Ugyan kérem „Ungi" urat, vétkezett-e az a lelkész, ki látva és tudva mindezeket mint egyházlátogató
az érdemeket elismerés s méltánylat, a hibákat s visszaéléseket megrovás, s erélyes intézkedés végeit az egyházmegyének bejelenté ? Én azt hiszem, hogy ezzel csak
lelkiismeretes kötelességét teljesítette, s ki őt ezért megró vj a s nyilvános pellengérre állítja, eljárásával csak azt
árulja el, hogy hasonló helyzetben — saját egyházává

szemben nem akarna, vagy nem merne hasonlóan cselekedni, s érdemetlen e megtisztelő megbizatásra.
Ennyi az, mit „Ungi" úr gyűlési tudósítására röviden válaszolni akartam, tiszttársi szíves szeretettel kérve
öt, hogy jövőben mielőtt tollhoz nyúlna, fontolja meg jól
a mit leírni akar, s ne azért irjon csak, hogy írjon,
hanem hogy a közügynek használjon.
A béke és szeretet lelke legyen velünk!
MOGYORÓSI

KÁLMÁN.

KÜLFÖLDI EGYHÁZ És ISKOLA.
Nemzetközi presbyteri zsinat Edinburghban.
A mint előre jelentve volt, a nevezett zsinat f. hó
4-én csakugyan megnyittatott.
Az első indítványt ily zsinat megtartására az amerikaiak tették, még 1873-ban. Ez évben ugyanis Amerikában 5000 presbyteri egyház küldöttei gyűlést tartottak
arról tanácskozván, hogy miután a római katholicusok a
pápában, a görög katholicusok a cárban, a nem presbyteri protestánsok az államfőkben oly központokkal bírnak, melyek azokat nagyszerű működésre egyesítik; ellenben a presbyteri egyházakat semmi kötelék össze nem
tarja, és erejük elforgáesoltatik : helyén lenne oly szervezetet teremteni, mely a presbyteri egyházak közös érdekeit képviselné és azok közös működését lehetősítené.
Elhatározták tehát, hogy időről-időre tartandó nemzetközi
congressusok tartására szólítják fel a világ minden presbyteriánusait. Ugyanily határozatot hozott az irlandi presbyteri közgyűlés is, és miután Edinburghban és NewYorkban egyesűit értekezletek tartattak, 1875. julius 2 l-én
Londonban megjelent 70 küldött elhatározta, hogy 1876.
julius 4-én mindazon presbyteri egyházak közös eongressusa fog összeülni, melyek a reformált vallástételek szerint a szent irást tartják hitük és erkölcsük kútfejének,
és hogy oly nemzetközi congressus ülésezése minden három évben fog ismételtetni. Minthogy azonban később
Amerikában ugyanazon napra tétetett a függetlenség százados ünnepélye s azzal egy időre a philadelphiai nemzetközi kiállítás megnyitása is, minélfogva az amerikaiak
megjelenése jobbára lehetetlenné vált volna ; elhatároztatott, hogy a nemzetközi presbyteri zsinatot ez évi julius
4-ére halasztják.
A „Daily Review" melyből merítünk, közli a zsinaton megjelent tagok lajstromát, melyből azt látjuk, hogy
ámbár a világon akárhol létező presbyteri egyházak mind
föl lettek szólítva csatlakozásra, az európai, amerikai, ázsiai,
ausztráliai több mint 200 angolon kivül, más nemzetbeliek
elenyészőleg csekély számban jelentek meg. A nagy Németországot, ha a felekező Elberfeldet kivesszük, honnan
négyen jöttek, az egyetlen egy dr. W a n g e m a n n Berlinből képviseli. Magyarországból B a l o g h Ferencen kivül
még S z i l a s s y G r y u l a említtetik. Azóta alkalmasint

G - y ö r g y E n d r e és L u g o s s y J ó z s e f is megérkeztek.
A gyűlésnek semmi hivatalos jellege nem lévén,
egész feladata abból áll, hogy személyes érintkezés és
épületes előadások által a világon létező mindazon reformátusok közt, kik presbyteri szerkezetű egyházban élnek, az együvé tartozás érzete felköltetvén, az ez uton
eszközölt szellemi összeköttetés a gyengék erősbítésére és
a református vallásügy szilárdításáta szolgáljon. Kétségkívül szép vállalat, mely, ha majd theologiai szűkkeblűség, működését sikertelenné nem teszi, sok jót és üdvöst
eszközölhet.
Az első nap szónokai sorát megnyitotta Dr. S c h a f f
New-Yorkból (Greschichte der apostolischen Kirche című
munkája által nálunk is ismeretes). Dr. Schaff a reform,
hitvallások egyezéséről beszélt, kimutatván először, hogy
mindannyian a romanismus tévelygései ellen irányulván,
tandrendszerük lényegileg egy és ugyanaz. Megegyeznek mindnyájan abban, hogy az ó- és uj-szövetségi könyveket ismerik el a keresztyén hit egyedüli kútfejének,
ellentétben a római egyházzal, mely az egyházi hagyományt az írásnak fölibe teszi. Az istentanban és christologiában az oecumenicus symbolumok alapján állanak
mindnyájan, erősítvén Isten egyháromságát és Krisztus
Istenemberségét. Az embertanban a reformátorok mind
Augustinust követték, tanítván az emberi természetnek a
bűneset folytán bekövetkezett teljes romlottságát és az
isteni kegyelem absolut szabadságát. Az egyháztanban és
szentségek tanában mindannyian Kálvint követik.
Kimutatván ekkép az egyezést, a confessiók közti
eltéréseket is szerette volna feltüntetni, de kifogyván az
időből, minden egyes előadásra csak 20 perc lévén kiszabva,
csak a református hitvallás keletkezésekor uralkodott azon
nézetről szólott még, mely a világi hatóság kötelességévé
tette az eretnekség büntetését, jelezvén a nagy fordulatot*
mely e tekintetbeu az angolszász egyházakban azóta
történt, hol a mai gondolkozás szerint a lelkiismeret oly
szent birodalom, melyben egyedül Isten az úr, minélfogva
a polgári hatóság nem csak hogy nem avatkozhatik vallási ügyekbe, hanem inkább az a kötelessége, hogy minden embeit meggyőződése- és vallásgyakorlatában megvédjen.
Hosszabb előadásokat tartottak még ez első ülésen
G - o d e t Neufehatelből és C u s i n Edinburghból, ki K r a f t,
bonni tanárnak egy beküldött értekezését olvasta fel. Ez
értekezésben Kraft a református hitvallások consensusát
foglalta Össze 31 hitcikkben oly módon, hogy még a komoly skót tudósító is úgy nyilatkozik, hogy e cikkeknek
van ugyan az az érdemük, hogy világosak és rövidek, de
mindenesetre száraz olvasmányt képeznek.
E hosszabb előadások után következett az általános
discussió, mely főkép a körül forgott, hogy szükségesnek
látja-e a zsinat a szövetség számára egy hitvallási consensus alkotását, vagy elég lesz-e egyelőre a különböző
confessiók egybeállítása a végre, hogy kitűnjék azoknak
lényegben való egyezésük Mire nézve T a y l o r I n n e s
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magyaroknak ajándékozott jegyzőkönyv homlokára tett s
ügyvéd azt az inditványt tette, hogy küldjenek ki egy
a melyből idézem szóról szóra a következőket:
bizottságot, mely a jövő zsinatig készítsen előterjesztést
a szövetségben képviselt egyházak confessióiról, kiterjeszt„Feljegyzem és hagyom emlékezetre mostaniaknak
vén figyelmét arra is, hogy a külömböző egyházakban
és következendőknek, hogy Moldovának azon része, mely
mennyiben követelik a papoknak, véneknek és az egyház
most Bukovinának neveztetik, a Felséges Ausztriai kiráegyéb tisztviselőinek a confessióra való köteleztetését alályi és császári háznak Birodalmai közé számláltatván s
írás által vagy más uton ?
birtoka alá esvén, Anno 1777. die 25 Február A Római
Muszka és Török Tsászárok Birodalmai határa kimérése
Dr. B e g g elfogadja limes indítványát, de mielőtt
szerint, mint a mely régebben is Erdélyhez tartozott, keza felett határozat hozatnék, még az ügyvezető választdettenek azon helységre gyülekezni lakosok, és nevezet
mányhoz tartja utasítandónak. Egyébiránt ő különösen
szerint mind Magyar országból mind Erdélyből olyan házazért szólal fel, hogy óvást tegyen egy elébbi szónok azon
népek jöttenek és meg telepedtenek abba, kik a Helvéállítása ellen, mintha minden egyes kornak más más theocziai Vallástétel szerint való Reformata Religióban voltalogiája volna. Szerinte a v i l á g t h e o l o g i á j a a
nak. Ezek midőn annyira szaporodtanak volna, hogy a
p a r a d i c s o m i d e j e ó t a m i n d é g e g y és u g y a n
három helységekben úgymint Hadikfalván, Andrásfalván,
a z v o l t . A kanon befejeztéig e theologia fokonként fejés Istensegitsbeu ötvenkét házigazdák volnának; meglődött ; a kanon befejeztével a theologia is be lett fejezve.
kerestek engemet 1797-ik esztendőben levelek és két
Az uj fölfedezésekben ő semmi reális fölfedezést nem lát.
követek által és kértenek engemet arra, hogy mivel ő
Találja ezekben régi tévedések felujulását, az isteni tekinnekiek lelkipásztorok, tanitójók az idvesség dolgaira nintély ellen való fellázadást, de uj theologiát s különösen
csen ; tehét rendelnék ő nekiek lelkipásztort, tanítót és
a história minden korszakára egy egy külön uj theologiát
látni, szerinte a legextravagánsabb dolog, mi csak gon. ! hitelesebb voltáért a gazdáknak neveiket Istensegits falunak bírája és notárussa subs criptiojok pecsétje alatt énnédolható. — Nesze neked dogmatörténet és dogmatika törkem a követek bemutatták. Ezek a gazdák minekelőtte
ténete ! Dr. Begg szerint a ti egész dolgotok lári-fári.
•
hozzám folyamodtanak volna lelkipásztor iránt megkeresA tudósitó a közlött paradoxonra azt a megjegyzést
ték az bukovinai méltóságos Guberniumot papot szerezni
teszi, hogy dr. Begg beszéde sajátságos volt, de a fogadigyekező szándékjokat bejelentették, a papjoknak elszánt
tatás, melyben részesült mutatja, hogy a gyűlés e kiváló
fizetéseket beadták, és arra engedelmet és rendelést nyerconservatismussal egyetért.
vén, azt a Dominiummal közlötték és annak gondviselőMi meg erre csak azt mondjuk, hogy ahol valaki
jétől reája feleletet nyertenek." Ennyit Abacs sajátkezű
olyan csodabogarakat komoly arccal elmondhat, és a gyűjegyzetéből.
lés azokat mint magoktól érthető dolgokat tudomásul
veszi vagy tán helyesli is, ott a magunkféle embereknek
nincs helyük. Tiszteljük a vallásos buzgóságot és kalapot
emelünk különösen annak gyakorlati jóravalósága előtt,
minőt a skót egyház minden időben mutatott; de kétségbe
kellene esnünk fajunk rendeltetése felett, ha mindaz csak
a józan ész árán volna eszközölhető. Nos vestigia terrent.
B M.

Bukovinai levél.

Andrásfalva,

1877. május 30.

Azok kedveért kik a magyar és erdélyországtól
elszármazott bukovinai magyarok sorsa iránt érdekkel
viseltetnek, kik szeretnének valamit olvasni, bukovinai
prot. egyházukról is, s a mi érdekünkben, hogy magyar
és 'erdélyországi testvéreinktől ne legyünk teljesen elfeledve, adjuk jelen levelünket.
Biedermann tanár »Die Bukovina unter Ostereichischer
Verwaltung" cimü értekezésében többek között irja, hogy
már a 17-dik században Szucsáván laktak magyarok.
Tömegesebb átköltözésöket azonban a 18-dik század végére teszi. Biedermann előadásával öszhangzó Abacs János erdélyi reformált püspöknek, leginkább minket protestánsokat érdeklő jegyzéke, melyet egy a bukovinai prot.

A Bukovinában megtelepült s 3 helységben szétszórtan élt reformált magyarok további történetére vonatkozólag a fenebb nevezett jegyzőkönyv nyomán van szerencsém közölni, hogy sikerült nekik, mint a hol valószínűleg
legtöbben voltak, Andrásfalván anyaegyházat alapítani
s abba Erdélyből Miskolci Istvánban, egy apostoli buzgalmú s minden áldozatra kész lelkipásztort nyerni meg?
ki állomását elfoglalván, azonnal templom helyéről gondoskodott, s a templom épités lelkes eszméjével foglalkozott.
Sok küzdelem tövisein gázolva bár lankadatlanul
haladt a lelkes pap az eszme megvalósítása felé s nagyobb
részben erdélyi kegyes segélyből hozzá fogott a mai kis
faimaház építtetéséhez, de pénzhiányában, minden igyekezet mellett sem fej eztethetvén be, 26 évi nélkülözésteljes lelkipásztorkodás után, mint a mai andrásfalvi ref.
egyház úttörője visszatért hazájába., a megkezdett nagy
munka folytatását nagy lelkű és hozzá méltó utódára
Biró Mózesre hagyván hátra.*
* Hogy mennyit küzdhetett és szenvedhetett Miskolci, semmi
sem bizonyíthatja jobban, mint az a körülmény, mit egy ma is élő
szemtanú beszél, hogy egy rozzant szalma fedelű kunyhóban lakott,
melyen keresztül fütyült a szél, melybe bevert az eső és a melyből
nedves időben, a sár miatt kijönni valóságos Isten kísértés volt.
Egyébiránt, őseink példájára szerette a vadászatot, halászatot s ily
hasznos idó'töltések eredményeivel nem egyszer békítette ki háborgó
gyomrát is.

Utóda szintén nemes tűzzel karolta fel a bukovinai ! ben tömegesen mehettek Mo Idvába is kézimunkára boéprotestánsok ügyét s ismét — leginkább — az erdélyi
rokhoz, most a háború ezen jövedelem forrásukat is elszentegyház nemes áldozatkészségéből, Szabó László bukó
zárta. Hogy mennyire küzd e nép a nyomorral eléggé
vinai birtokos anyagi és szellemi támogatása mellett,
bizonyítja az a körülmény, hogy egyházi s egyéb adóját
nem csak az építésfélben maradt imaházat elkészíttette,
is csak nagy bajjal s a rendes szokás szerint zálogolás
de az egyházat iskolával, pap- és tanitólakkal látta el.
után fizeti be, még a mult évi zálogok egy része máig
Hivatalát 1830. március 2-án foglalta el, s miután a
is a birónál hever kiváltatlanul.
gallieiai és bukovinai prot. egyházak esperesül választotIly körülmények között kénytelen vagyok Magyarták s egyházát a lehetőleg rendbe hozta, a tanítói fizetés
és Erdélyország protestáns fiainak nemes áldozatkészsépótlására néh. Szabó László nemes lelkű hagyományában
géhez folyamodni, segítsenek, hogy valahogy kimenekedalapítványt szerzett, befejezte áldásdús életét 1866-ban,
hessünk a bajból, rendbehozhassuk árvaegyházunk zilált
dicsérő és áldó emlékezetet hagyván az őt ismerők szianyagi állapotát, megjavíthassuk kicsiny imaházunkat,
vében.
melyből maholnap kiver az eső bennünket, s jobb karba
Biró Mózes halálával nehéz idők következtek a
helyezhessük pusztulásnak indult egyházi épületeinket!
reformált egyházra, 11 év alatt egy pap ment más jött,
Különösen kérem t. szolgatársaimat, hogy a közs 1866. óta én már harmadik papja vagyok az egyházségükben lakó tehetősebb uraknak, gazdáknak, árvanak, s e 31 év alatt is többet volt az egyház a szomügyünket kegyes pártfogásukba ajánlani ne terheltesszéd német ajkú lutheránus pap administrátorsága, mint
senek.
rendes magyar pap vezetése alatt. E körülménynek meg
A tiszántúli egyházkerületből Heves é j Nagy-Kunvolt a maga szomorú eredménye, nevezetesen az, hogy a
ság egyházmegyék nemes adományát is ide számítva
leány egyházakban Hadikfalván, Istensegítsben, JózsefNagy Péter erdélyi püspök úr utján egyházi bajaink orfalván, Fogadjistenben ma két évben egyszer ha fordúl
voslására vettünk eddig összesen 79 frtot, mely nagylelkű
elő lelkészi functio, a hívek alig egy pár kivételével
adományért midőn e lapok utján nyilvánosan és egyhábeolvadtak a róm, kaih. egyházba, de meg volt a maga
zam nevében a leghálásabb köszönetet nyilvánítom, nem
szomorú eredménye az anyaegyházra nézve is, nevezetemulaszthatom el kifejezést adni azon forró óhajtásomnak,
sen az, hogy fejetlennek érezvén magát a gyülekezet, a
vajha a nemes példa hatna s az egyházkerületek egyhátagok elkedvetlenedtek, az erkölcsi erő gyengült, a törzak s egyesek lelkes áldozatkészségéből zilált egyházi
vénytelen házasságok napi rendre kerültek, az egyház
ügyeinket rendbe hozhatnánk, s Krisztus kicsiny gyülekeanyagi javai önzőleg s lelkiismeretlenül kezeltettek, s igy
zetét Isten dicsőségére ismét felüdíthetnénk, vegyük fel
nem csoda ha minden, rohammal sietett a pusztulás örvénye
tehát gondját Krisztus nevében az ő kicsiny árva egyháfelé, ugy annyira, hogy a mult év elején iskola, pap- és
zának, mert „valaki — mint maga mondja — egy ilyentanitólak kapu nélkül ajtó nélkül kidőlt-bedőlt kerítéssel
nek gondját felveszi az én nevemben, nékem veszi fel
kétségbeesetten várta végromlását. Az egyház ezer foringondoma ."
tocskája kamatozás végett bizonytalan kezekben hever,
L Á N G KÁROLY,
olyan egyháztagoknál, kik alig t u d j á k a mindennapit
ref. lelkész.
megszerezni.
A mult év elején bizva adósaiban s támaszkodva
önerejére is, az esperes sürgetésére elhatározta az egyház
a romlásnak indult épületek megjavíttatását, pincék, ólak
építtetését, s különösen az idő által keményen megrongált imaház fedelének megújítását s a kerítések újból
felállítását. A terv azonban sokkal nagyobb volt minthogy azt ily g/enge erővel ki lehetett volna vinni, maga
a deszka kerítések elkészíttetése, hozzá számítva a papés tanitó ide hozatalára tett kiadásokat, elég volt arra,
hogy az egyház csekély tőkéjét feleméssze. Ügygyelbajjal elkészíttettek tehát a kerítések a templom, paplak
és iskola körűi, igen de az egyház bízva a föld jó termésében adósainak a fizetési határidőt aratás utánra tette
s addig zsidóktól vette fel drága kamaton a kerteléshez
szükséges össseget, az adósok azonban a rosz esztendő s
a szegénység miatt még máig sem válthatták be igéretöket. Igy állván a dolgok az egyház kénytelen volt
adósait bepörölni, s most várja az eredményt.
A nép oly szegény, hogy önmagát alig képes fenntartani, nem hogy egyházán segíthessen. Az előbbi évek-

I R O D A L O M .
* A hazai prot. közönség ismét nagyobb érdekeltséggel kezd foglalkozni a zsinat kérdésével. Időszerűnek tartom tehát a mindkét felekezetbeli evangélikusokat a következő műre figyelmeztetni : „Synodalia" Értekezés,
melyet a zólyomm. ág. h. ev. papi tanácskozmány alkalmával 1871. Jun, 14-én tartott D o l e s c h a l l S á n d o r
E d u á r d zólyomi főesperes. Kiadatott az esperesség kívánságára s költségén. 60 lap, ára 30 kr. (Keresztszalagban
34 kr) Tárgyalja az ág. h. ev. egyet, gyűlés által közrebocsátott zsinati előmunkálatokat. Kapható alólirottnál
(tót nyelven is 2 0 , illetőleg 2 4 krért.) RAAB K Á R O L Y .
(F. Micsinye — u. p. Besztercebánya.)
* A „Történelmi Könyvtár" rendkívül becses gyűjteményének ujabb 6 füzete jelent meg a Franklin-Társulat kiadásában, a következő címek alatt: 34-ik füzet.
Erdély aranykora, Áldor Imrétől; 35. f. Nagy Constantin

császár, Áldortól ; 36 f. Kereszt és félhold vagy a mórok
Spanyolországban, Áldortól; 37 f. Augusztus római császár története Áldortól; 38 f. Nagy Lajos király uralkodása, hazai történetírók nyomán irta Dr. Toldy László ;
39. f. Róma alapítása és hőskora, Áldortól. Egy-egy füzet ára 40 kr.

temes felügyelője. Oldalán, diszes állványokon nyugszanak
anyja és neje. A gyászba borult család megrendítő látványt nyújtott. Az egyházi szertartást Melcer Gyula acsai
ev. lelkész úr egy alkalmi imával végeszte, és az uj
sírboltot megáldotta.

* Értesítés. A nagy-kőrösi dunamelléki ref. egyB a r a k o n y i K r i s t ó f ref. segédlelkész, buzgó
házkerületi tanítóképző-intézetben az őszi elemi tanítómunkatársunk, „Bibliamagyarázatok a szószéken" című
képesítő vizsgálatok szeptember 4-én s a következő napomunkát irt, melyet Kun Bertalan sup., Gyöngyösy Sákon fognak megtartatni. A jelentkezni szándékozók figyelmuel és Farkas József urak jó lelkiismerettel ajánlanak
meztetnek, hogy keresztelő (születési) levéllel; továbbá
a közönség pártfogásába. E művet Fraenkel B., jó nevű
tanulmányaikról, eddig folytatott pályájukról s erkölcsi
könyvárus adja ki, Miskolcon, s már az előfizetési felhíviseletükről szóló bizonyítványokkal fölszerelt folyamodvást kinyomatta, mely kivonatban igy hangzik : A maványukat Filó Lajos úrhoz, mint a vizsgáló bizottság
gyar protestáns egyház kebelében megindult mozgalomelnökéhez Nagy-Kőrösre augusztus 20-ikáig küldjék be.
mal, jóllehet egyházi irodalmunk is szép virágzásnak inMAGYAR A N T A L , igazgató-tanár.
dulhatott ; a biblia népszerű ismertetésének régen mivelés
* Biharmegyei Pocsajon, az egész Alföldön átvonult
nélkül hagyott ága, mégis teljesen munkások nélkül mavihar, a ref. egyház tornyát két darabban vágta le a
radt. Szerencsésnek érzem magamat, hogy egyházirodalföldre. A templom tetejét a lehulló párkányzat leütötte,
munk ezen rég mivelés nélkül hagyott terén, egy valós a tető után leszakadt a menyezet és az alatta levő karban hézagpótló művet bocsáthatok közre, Barakonyi Kriszat. A g. kath. torony is derékban szakadt szét, s a letóf úr fentjelzett munkájában. Mely munkára azon öntu
hulló kereszt a templom fedelét beütötte.
dattal teszem meg ez alkalomal az előfizetési felhívást,
* Újvidéken a napokban n a z a r é n u s gyűlés volt,
hogy a jelzett munkának a magyar könyvpiacra hozásámelyen a „Vasárnapi Újság" szerint, a honi nazarenusoval, a lelkészi kar, s az iskolatanitó uraknak és a prot.
kon kívül számos külföldi is részt vett. A 3 napig taregyház mindkét hitfelekezetű tagjainak szolgálatot tehetott tanácskozáson, a védkötelezettségre nézve kimondottek. A 14 ivre terjedő mű folyó évi szeptemberben megták, hogy a fegyverviselésnek minden becsületes nazaréjelenendő I-ső füzete, 20 külön textusra irt, teljesen önnus a legvégsőig ellentmondani tartozik. Péter-Pálkor
álló és legnagyobbrészt az adventi időköz és ünnepi alpedig a budapesti városliget egyik gyepes tisztásán, kakalmakra készített népies irányú dolgozatot tartalmaz.
laplevéve hallgatta egy csoport szegényebb iparos csalá
Függelékül, a füzet végén néhány alkalmi és közönséges
dóstól, egy a n a b a p t i s t a pap prédikációját. A próféta
egyházi beszédet is mellékelünk. Előfizetési ár, rnuly i 36—38 éves férfi, tisztességes fekete ruhában, gondosan
augusztus végéig érvényes, postabérmentes küldéssel 1 frt
fésült s pomádézott hajjal, szaporán váltakozó arckifeje30 kr., melyet a t. megrendelő akár előre, akár pedig a
zés és nyugtalan gestusok közt, németül prédikált a
könyv utánvéti átvétele alkalmával, alólirott kiadóhoz
rágalomról és türelemről. Csakhamar a profánusok egész
postai utalvány mellett beküldhet. Gyűjtőnek 10 példány
tömege vette körűi az imakönyvvel megjelent 15—20
után 1 tiszteletpéldány jár.
igaz hivőt, kik máskor a Dorottya-utca egyik szobájában
szoktak áhítatoskodni. Nem tudjuk, vájjon a prédikáció
igéi fogékony szívekre találtak-é, de a nyilvános prédikáció bizonynyal arra volt szánva, hogy egy kis hódíKÜLÖNFÉLÉK.
tást kísértsenek meg a lelkek körében.
* Pozsonyban az állami tanitónő-képezde vizsgálatán
Lapunk főmunkatársa Farkas József úr az
Gály kanonok, érseki megbízott, azt a korszerű tanácsot
iskolai szünidők beálltával vidékre utazott, s a szünidők
adta a jövő tanítónőinek, hogy kerüljék a zsidónőkkel
végéig a fővárostól távol leend, miért is kérjük a lapunk
való érintkezést. Helyesen jegyzi meg erre a „Főv. L.",
számára szánt közleményeket egyenesen a szerkesztőség
hogy a t kanonok, úgy látszik, nemannyira állami intézet
nevére címezni. Ezen fentebb emiitett körülmény szolgálvizsgálatára, mint muzeumi régiségtárba való cikk volna.
jon egyszersmind mentségül, ha egynémelyik közlemény,
* Köszönetnyilvánítás. Szerkesztő ú r ! Fogadja
melyek nem nevünkre címezve küldettek, kelletinél kéhálás köszönetemet s honleányi szives üdvözletemet azon
sőbb bocsáttatnak közre.
harminc osztr. ért. frt összegért, melyet emberszerető
lelke sugalmából árva családom részére gyüjteui s lapja
* Ketteler, a híres maiuzi érsek, Burghausenben f.
utján közzé tenni méltóztatott, s melyet én a postáról
hó 13-án meghalt.
hiány nélkül megkaptam. Midőn Nagytiszteletűségedet s
* A „Nemzeti Hirlap"-nak irják, hogy Ácsán, f. hó
általa kegyes jóltevőimet is igy szerencsés lehetek nyug4-én megható gyász-szertartás ment végbe. Ugyanis, a br.
tázni,
egyszersmind ezek iránt is a legmélyebb hálámat
Prónay Dezső úr által szüleinek emelt diszes sirboltban,
elérzékenyült szívvel nyilvánítom. Nemes-Orosziban, 1877.
egy gránit sarcophagban helyeztetett el néhai br. Prónay
Gábor v. b. t. tanácsos, a magyar ág. ev. egyház egye- jun. 30-án. P É T E R Y KAROLINA ÖZV. BÁTKY ÍSTVÁNNÉ.

Megjelent és T I E 3 0 a S ^ a T " 2 " I I B E i R T ^ I L - ^ I I S T könyvkedésében SÁROSPATAKON kapható:

Lang Henrik „Válogatott vallásos beszédei." Fordította
MITBOVICS GYULA ref. hittanár. Á r a I f r t 2 0 kr,
„Egyháziatlanság és üres templomok."
írta m i t r o v i c s

g y u l a

ref. hittanár. Á r a 5 0 kr.

„Gyászdalok és búcsúhangok."
GÉRECZ KÁROLY, Á r a I f r t 4 0
„ G y á s z d a l o k . "

Protestáns

temetkezési

használatra

irta

kr.

Prot. temetkezési használatra irta GÉRECZ K Á R O L Y . Á r a 70 kr.

A sárospiai ref. főiskola összes liúmml árjiyzéM Immlu szolsál mSL,
IE5

á t

1 3 7 "

áu z

s l ,

t_

Az eperjesi ág. hitv. evang. kerületi hit,tanintézetnél az 1 8 7 7 / 8 - d i k tanévvel egy rendes t a n á r i
állás betöltendő. Ezen állással a hit és erkölcstan tanítása s az uj szövetség
Rendes évi fizetés 1 2 0 0 f r t és tandíjosztalék

magyarázata van egybekötve.

Pályázók kérvényeiket, melyekben életkoruk, állapotuk, tanul-

mányaik, nyelvismereteik és eddigi netáni szolgálataik okmányokkal igazolandók, folyó évi augusztus 10-dik
napjáig a superintendensi hivatalhoz Rozsnyóra küldjék be.
Rozsnyón, 1 8 7 7 . julius 9-én.

Czékus
1—3

István,

superintendens.

Az aradi ág. hitv. evang. gyülekezet négy osztályú elemi iskolájához az 1877/8-dik tanévre egy
kópezde végzett, nőtlen tanitó kerestetik, ki a magyar és német nyelvet tökéletesen birja, valamint az orgonálásban is jártas.

Fizetés 4 0 0 f r t , a tandíj 10°/ 0 -ka, offertorium, lakás és fűtés.

A tanitó ügyességétől

függend annak állandósittatása és fizetésének felemelése.
A folyamodványok, melyekből az illető képzettsége, jelleme, eddigi működése stb. kivehető, folyó
évi augusztus 10-dikéig alólirotthoz beküldendők.
Arad, 1 8 7 7 . julius hóban.

Stiegler
2—3

Gusztáv,

evang. lelkész.

I P á l j r a z a t .
A Selmecbányái ág. hitv. ev. egyház felső leányiskolájánál üresedésbe jővén a tanítónői állomás,
erre ezennel pályázat hirdettetik. Ez

állomással

megkívántatik, hogy a magyar s német

nyelvben

járó évi jövedelem
egyiránt

jártasok

6 0 0 f r t 0. ó. A pályázó tanitónőktől
legyenek.

Előnyben részesül, a ki a

zenében és francia nyelvben némileg j á r t a s . A pályázni kivánók intézzék kellően felszerelt

folyamodványai-

kat folyó évi augusztus hó 12-ig az alólirthoz.
Selmecz, 1 8 7 7 . junius hó 26-án.

Handel
3—3

Vilmos,

n. m. level. kész.

Pályázat tanári állomásra.
A makói nyilv. ref. g'ymnásiunmál a mennyiségtan
frt óvi javadalmazással egybekötött tanszékére ezennel pályázat
eltelte után tanári oklevelet szerezni é.s helyét
nyokkal felszerelt kérvények

ós természettani tudományok 9 0 0 o. ó.
hirdettetik.

folyó óv augusztus

M gválasztott az első próba-év

29-dikén

elfoglalni

köteles.

Az okmá-

makói ref. lelkészi hivatalhoz SB77. a u g u s z t u s e l s e j é r e beadandók.

3-3

Pályázat segédlelkész taioltoi állomásra.
A szatmárnómetii ref. egyházban megürült segédlelkész tanítói állomásra pályázat nyittatik.
fizetés:

a városi pénztárból 5 0 0 0. ó. f r t ; a gróf Teleky alapítvány kamatából 2 0 f r t ;

Évi

az egyházi pénz-

tárból 2 5 f r t ; nyole öl kemény tűzi fa beszállítva, melyből az iskola helyiség is fütendő; minden predicátiós
halottért egy forint ós tisztességes lakhely.

Kötelességei:

Az elemi iskola

Y. ós YI.

osztályába járó fiú

gyermekek tanítása, saját tanítványaival hétköznapokon templomba j á r á s ; minden harmadik vasárnap reggelen
s a canoniea órákon templomi lelkészi szolgálat ós a supplicánsok ellátása.
A segédlelkész tanitó három évre választatik, melynek eltelte előtt három havi előleges felmondás
után hagyhatja el csak állomását.
Az ezen állomást elnyerni óhajtók hiteles okmányaikkal felszerelt ós sajátkezüleg írott kérvényeiket
folyó évi julius 25-üik napjáig nt. Fósős András ref. lelkész úrhoz juttassák el.

Az elválasztandó segéd-

lelkész tanitó állomását folyó óvi augusztus 12-dik napján elfoglalni köteleztetik.
Kelt a szatmárnémeti ref, egyháztanács 1 8 7 7 . évi junius 24-dik napján tartott üléséből.

Kanizsay
3—3

Zsigmond>

egyházi főjegyző.

Épen most jelent meg s egyedül csak a szerzőnél kapható

GYÁSZ

és

S I E B E S Z É D E K

(prédafeábciólÉ:,

s l r ^ e r s e l s )

cimű munka.
%

S^T"
A

füzet

csinosan

van

Ara

1 forint 50

kiállítva, szóp tiszta nyomás,

kr.

^^

nagy nyolcadrét alakban. T a r t a l m a z :

16

sirbeszédet különféle korúak felett zár-imákkal versben; 1 0 udvaron mondandó gyászbeszédet s imát prózában ; 8 prédikációt

s két

emlókbeszédet

(a. Deák Ferencz felett, b. egy sirkő

felállításakor elmondottat).

Yégre tartalmaz 2 0 különféle korúak felett mondandó u. n. sirverseket.
Ajánlom e müvemet azon i f j ú lelkész-társaim
*

figyelmébe,

kik a korszerűtlen, hosszú és unalmas

halotti prédikációkat a térről le-zoritani a k a r j á k ; e rövid gyászbeszédekkel nekem azt tenni minden erőszak
nélkül

sikerült.

Ajánlom

a t. tanitó urak figyelmébe is, mert

művem

jó

részt

versekből áll s búcsúz-

tatók helyett szintén sikerrel használhatók némely darabok.
A pénz beküldése, vagy egyszerű megrendelés

után a könyv bórmentve

vagy

utánvéttel azonnal

küldetik posta fordultával.
Szegszárd, 1 8 7 7 . május hó.

Borzsák
4—4

Endre,

ref. lelkész.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos . Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs : F a r k a s József.
Nyomatott: Deutsch M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

Huszadik évfolyam.

3

9

.

Budapest, 1877. julius 22.

NÍB-

PROTESTÁNS

KOLAI LAP.

EGYHÁZI

Előfizetési díj:

Hirdetések dija:

házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Elő űzethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

S z e r k e s z t ő - és

K I A D Ó - H I V A T A L :
V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. 1. em.

Helyben

T e l j e s számú példányokkal jíiindé^ szolgálhatunk.

segélyével eszközlendő behajtásánál akadályok, nehéz-

Azon t. előfizetők, kiknek előíizetésök a
mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek

ségek, késedelmezósek tapasztaltatnak. Mindezen emiitett bajok orvoslása tekintetéből, esperes urak s e.
megyei gyűlések által megtétettek a lehetséges intézkedések.
Annál inkább kiválnak, kitűnnek azon egyházak

Török Pál püspök ú r évi jelentéss. *

s egyes buzgó

(Vége.)

Ami közelebbről egyházkerületünket illeti : örömmel emlitem föl,

hivek és jóltevők,

kik ez óv folytán

sem szűntek meg az egyházak javára s az iskolaügy

hogy nt. esperes urak mindnyájan

tettek jelentést illető e.-megyók gyűlései előtt, a kö-

gyarapitása
vagyok

végett

ezeknek

áldozatokat hozni. — Szerencsés
egész

hosszú

sorozatát

terjeszt-

hetni elő.

rükben fölmerült nevezetesb események és mozzanatok,

Egyesek adományai:

a tapasztalt előnyök s hiányok felől. Eme jelentések
mindegyike jeles a maga nemében, mindegyik előso-

Legelsőben is a felséges

királyi pár legkegyel-

rolja s kiemeli a nevezetesb tudnivalókat : de alakjuk

mesebb adományait van szerencsém felemlíteni.

s tartalmukra nézve annyira különbözők, mint a helyi

séges Urunk

viszonyok s változó események ; annyira különbözők,

egyház imaháza kijavítására 1 0 0 forintot, — felséges

hogy belőlük pgyidomu, minden tagjaiban teljes alakot

királynénk a gödöllői iskolába járó szegény gyerme-

magánpénztárából

a mogyoródi

Felleány-

előállítani, egyöntetű jelentést szerkeszteni nem lehet.

keknek tankönyvekre és ruhára 1 5 0 frtot méltóztatott

A tapasztalt

legkegyelmesebben

következők:

hiányok s bajok közt nevezetesebbek a
Az egyházi pénztárak sok helyütt

kezeltetnek gondosan,

pontosan,

adományozni.

főherceg ő

nem

fensége a dobozi egyháznak temetőföldet kegyeskedett

szigorúan : az egy-

ajándékozni. Néhai gróf Teleki Domokos örökösei az

házak pénztárainak adósak az egyháztagok

százakkal

ócsai

lelkószlak

építésére 2 0 0 frtot,

s ezrekkel, mely pénzösszegekhez, mikor az egyháznak

pesti egyházmegyei

épen

ajándékoztak.

szüksége volna,

József

nyúlni nem lehet,

a kamatok

is tőlök vagy épen nem, vagy nem rendesen

fizettet-

gondnok

Tisza Lajos

Madas Károly

ú r szintén
vértesaljai

gondnok ú r a megyójebeli

2 0 0 frtot

egyházmegyei

özvegyárva-pónztár

segé-

nek ; e miatt az egyházak kénytelenek kölcsönpénzeket

lyezésére 2 5 0 frtot méltóztatott ajándékozni. I f j ú gr.

venni föl terhes kamatra.

Ráday

Dunántúl szaporodnak az

úgynevezett vadházasságok, Tolnában a polgári házas-

Gedeon ú r gyűjtése folytán,

a veresegyházi

isk. terem felszerelésére gróf Degenfeld

Imre űr, b.

ságok is, melyeket az illetők tartózkodás nélkül kötnek

Podmaniczky

a község házánál. Egyházkerületszerte több gyüleke-

Lónyay

zetben tetemesek az egyház javára fizetendő hátralékok

Ráday Gedeon, Bozó Pál ú r , gróf Degenfeld Lajos,

az egyháztagoknál

báró

s ezeknek

a polgári

hatóságok

* Előadatott a dunamelléki ref. e.-ker. 1877. máj. 28. köz-ülésén.

Gózánó,

Bélánó,

Podmaniczky

gróf

Rohonczi
Levente,

Gyula s Bohus Zsigmond

Ráday
Lónyay

Jánosnó,
Flóra,

Lónyay Béla,

urak

összesen
76

gróf

ifj. gróf
Bernard
1 3 0 frtot

méltóztattak adományozni. Néhai Szalay István, egyháztanácsnok és pestvárosi képviselő, a pesti reform,
főgymnasiumnak ösztöndíjalapra 1 0 , 0 0 0 frt. Bozó Pál
tanácsbiró ú r a h.-györki egyház javára 5 0 0 frtos
alapítványt tettek. Néhai Bernát György gondnok ú r
a tassi templom építésére 6 0 0 frtot hagyományozott,
ugyanitt iskolai célokra Dömötör Bertalan lelkész ú r
1 0 0 frtot, a templomépítési pénztár gyarapítására
hasonlóul 1 0 0 forintot ajándékozott. Dömsödön Fejes
Dániel lelkész 1 0 0 frt alapítványt tett iskolai célra.
Ádám György, egykori apostagi lelkész a n.-körösi
iskolának 2 0 0 0 , a szabadszállási egyháznak 1000, a
pesti prot. árvaháznak 1 0 0 frtot hagyományozott. A
Gusztáv-Adolf-egylet a tassi templomépitési pénztár
gyarapítására a mult évben 1 9 1 frt 60 kr., ebben
az évben 3 0 frt 12 krt ajándékozott. Néhai Borzsák
András volt monori nyug. tanitó a fóthi egyháznál
5 0 frtos alapítványt tett. Néhai Tréfa József, róm.
kath. vallású, az ócsai egyháznak 8 0 0 frt értékű
szőlőt, Fóthi János a veresegyházi egyháznak 1 0 0
frtot hagyományozott. K.-Sz.-Miklóson idősb Jakab
István 150 f r t értékű veres márvány urasztalát készíttetett. Monoron Bicskei Faragó István 52 frt 5 0
k r t ; Bárányi Kovács István s veje Huszár István
4 3 frt 26 krt, Vitéz István 4 0 frtot, Gödöllőn Szontag
Gusztáv 4 0 frtot, Tóth Sámuelné 2 5 frtot, ugyanitt
néhai Farkas Károly úr, R. Lankó István és özv.
Balogh Jánosné az egyház részére 2 0 — 2 0 forintot
adományoztak. Újpesten Cseh Lászlóné, Balaskó Pálné,
Benedek Gyuláné úrhölgyek és Mádi Vilma kisasszony
gyűjtések folytán 6 5 frtért egy urvacsorai ezüst tálca
vétetett. Ugyanitt Vida Istvánné úrhölgy egy urasztali teritéket, Szentes József úr egy ezüst himzésű
teritéket, Mogyoródon az imaház felépítésére Haraszthi
Erzsébet, Oserekle Istvánné 100 frtot adomáuyozott.
A pomázi földbirtokosság a tűzvész által sújtott lelkésznek mintegy 5 0 0 frtra menő kárát nagyrészben
fedezni szíveskedett. Balása János a dömsödi egyház
szükségei fedezésére 3 0 0 frtot, a dömsödi és dabi
iskoláknak 5 0 — 5 0 frtot hagyományozott. Lacházán
özv. Galambos Andrásné egyházi célra 120 frtot,
Józsa Gergelyné egy 600 frt értékű házat 3 / 4 részben,
Pöttendi Józsefné 1 0 frtot, Józan Gábor 6 frtot,
Bak János iskolai célra 5 frtot, Gere Pál szintén 5
frtot, Majoson a közbirtokosság egyházi célokra 3 0
frtot, Pirót Pál 10 frtot, Réső Ensel Benő pesti lakos
3 frt 32 krt. Konta Benőné Jaksa Borbála az urasztalára

egy cintáuyért,

Solton Szűcs Mihályné 3 0

frtot, Szabadszálláson Kocsis Péter volt presbyter 3 5 6
frtot, Sziget-Szent-Miklóson Gere M. Pál 100 frtot,
Kiss Jánosné egy 2 7 1 frtért eladott szőllőt s Úszódon
özv. Lovas Józsefné 100 frtot adtak egyházi célokra.
Tószegen a község, temetőnek két hold földet ajándékozott, ugyanitt Viucze Sándorné az egyháznak 100
frtot hagyományozott. Nagy-Abonyban idősb Kása
András a templomépitési pénztárba ismét 2 0 0 frtot
adott; Gyöngyösön néhai Újhelyi Béla yégrendeletileg
hagyott az egyháznak 5 0 0 frtot, özv. Deli Károlyné
róm. kath. nő 10 frt évenkinti egyházi adó fizetésére
kötelezte magát élethossziglan. Újhelyi János 5 frtot,
Bozó Pál főgondnok 60 frtot adott építkezési célokra.
Halason Segesvári Sámuelné az egyház részére 1 0 0
forintot, Zseny Józsefné a felsőbb nevelde tanszerei
beszerzésére 5 5 frtot, idősb Nagy Czirok Mihályné
100 frtot, Buza Jánosné ösztöndíjalapul a lyceumnak
50 frtot, Nagy Czirok Autalné az egyháznak 100
frtot, a takarékpénztár gymn. célra 30 frtot ajándékozott. Izsákon özv. Damásdi Józsefné 50 frt értékű
urasztali teritőt ajándékozott. Szentinárton-Kátán Kele
András az egyháznak 20 frtot hagyott. Kecskeméten
Sz. Tót Gergely 5 0 0 0 frt készpénzt, 32 hold földet,
Takács János 3 0 frtot, Sándor Lajosné 5 hold földet,
6 4 0 • öl szőlőt adományoztak. Ihász Dániel ezredes,
Kossuth hü társa, igen szép csigakövület gyűjteményt,
Mennyei N. Olaszhonban tartózkodó hazánkfia csigagyűjteményt küldött. Nagy-Kőrösön a templom belső
felszerelésére 1 0 , 6 2 9 frt 9 5 kr., 3 db. cs. arany,
2 db. 10 frankos arany s 1 db. ezüst húszas gyűlt
össze önkéntes adakozás utján. Magyar-Székelyen Hamar József 5 0 frtnyi alapítványt tett, Kisbéri Mária
egy kendőt ajándékozott az urasztalára. Némediben
Szabó Pál 5 0 frtot, Gárdonyi Susanna egy asztalteritőt ajándékozott az egyháznak. Felső-Nyéken Parrag
István 100, Tóth Isván 4 0 , Pál József 10, Német
Anna 20, Parragh Jánosné 5, Parrag Sándor 10,
Parrag István 10, Parrag Istvánné 10, Parrag Mihályné
10 frtot, Ságváron Ropolyi Istvánné 2 0 0 frtot hagyományoztak az egyháznak. Tengődön Hatos Imréné
10 frtot ajándékozott Ireghen Szabó Pál 50, Eke
Jánosné 5 0 frtot hagyományoztak. Egyed Juliánná 2
selyemkendőt, Lápafőn Arany ispán úr 10 frtot ajándékoztak, Nagy-Dorogon Berecz Mihály 20 frtot, Czeczén Jámbor Péter 4 0 0 frtért eladott szőllőjét hagyta
az egyháznak. Ugyanitt Török Sándor birtokos úr az
egyháznak 25 frtot, Molnár Erzsébet* pedig végivn4 0 frtot adományoztak. Duna-Földváron az

egyház részére Szeniczey Ödön orsz. képviselő ú r képviselőtársai és ismerősei körében 120 frtot gyűjtött
s a takarékpénztár 7 frtot adott. Őcsónyben Fülöp
Dávid 5 0 0 frt<>t hagyott végrendeletileg az egyháznak.
Faddon özv. Ferenc Susánna s Telegdy János kendőket ajándékoztak az úrasztalára. A.-Nyéken özvegy
Drubics Susánna 100 írttal járult a templomjavitási
alaphoz. Újvidéken Tóth Lidia az urasztalához egy
abroszt és több kis teritőt ajándékozott. Feketehegyen
a földes gazdák a templomépítés költségei fedezésére
jelentékenyen megadóztatták magukat s ez alkalomból
valaki egy 5 0 frtos bankjegyet tett a perselybe. UjVerbászon idősb Röhrieli Konrád egyháztag 132 frtot
ajándékozott egyházának. Mohácson Hollndonner Ignác
városbirája 2 0 frtot ajándékozott isk. célra. Sepsén
ör. Molnár Mihály földész az egyháznak 3 0 0 forint
értékű szőlőt, Hercegszőllősön özv. Somogyi Juliánná
4 0 frtot, Siklóson a gyülekezet nőtagjai keresztelő
edényre 65 frtot, a férfiak a templomban két üvegajtóra 4 5 frtot adtak. Ezeken kivül Csányi Istvánná
15 frtot, Kun Istvánná 3 0 frtot, Rosini Mária róm.
kath. nő 2 5 forint 30 krajcárt, Tóth Ferencné egy
díszes keresztelőedény-takarót s egy valaki az urasztala
elé egy díszes szőnyeget adott. N -Harsányban kitüntette magát Csiszár Jánosné 100 frtnyi áldozatával,
Haraszti község 2 0 írt adományával s másfél lánc
földnek az egyháznak való ajándékozásával. Hiricsben
a lelkész ós lelkészné iskolaépítéshez 20 írttal járultak.
A nyéki népbank a velencei egyháznak 1 0 0 frt kegypénzt adott. Sukorón az egyháznak Kis Katalin szolgálatban levő hajadon 6 0 frt értékű urasztali terítőt
ajándékozott. Szentpéteren az iskolának néhai Kamocsai Irma róm. kath. nő végrendeletileg 5 0 forintot
hagyott. Ugyanezen egyház híveinek egy része 110
frtot, más része fuvarszolgálattal 38 frtot adakozott
az egyháznak. Tabajdon Köntös István 2 0 frtot hagyott
az egyháznak. Bián a nők 104 frton két díszes urasztali poharat vásároltak az egyháznak.
Az egyesek által egyházi és iskolai célokra
tett adományok összege mintegy 3 0 , 0 0 0 forintot
teszen.

Egyházak adományai.
A s o l t i e g y h á z m e g y é b e n : F t i 1 ö p s z á 11 á s templomát és tornyát díszesen kijavíttatta, temploma tetejét újonnan fedette ós festette 1 9 0 0 frt
költséggel; a lelkész fizetését mintegy 150 forinttal
javította. L a c b á z a tanszerek beszerzésére 75 frtot

adott ki, tantermeit coaxxal fűthető vaskályhákkal
látta el, építkezésekre 5 8 0 frt kiadást tett. O r d a s
a tornyába harangot vett 8 4 5 frton, melyre a község
3 6 0 , magánosok 5 4 frtot ajándékoztak. S z i g e t s z e n t m i k l ó s uj tornyot építtetett 1956 frt költséggel. Ú s z ó d az iskolatelek nagyobbitására 1 0 0
forinton egy telket vett és egy diszes lelkészlakot
épitett.

;
j

,

!

A kecskeméti
e.-m.-ben : C e g l é d a
templom fedelét 5 5 0 frton javította, továbbá temetője
bekerítésére 8 0 0 frtot, taneszközökre 4 5 0 frtot költött, uj iskolát vett és szervezett 1 8 0 0 frton, egy
isk. telek nagyobbitására 3 5 0 frtot a d o t t ; nőtanitót
választott 5 0 0 frt fizetéssel; az egyház kertjében a
tornászat ós kertészet szervezéséről gondoskodott s 5
évi tanfolyami! fiosztályt állított fel. G o m b a a
templomot körülkerítette s fákkal körülültette. H a1 a s o n a templom tetejét újjáalakították s villámhárítóval látták el, belsejét pedig bemeszeltették, a
mi 1 0 , 1 7 3 forint 85 krba került. S z e n t m á r t ó nK a t a a templom ós paplak környékét csinosította.
J á s z - K i s e r e n iskola-terem építtetett 9 0 0 frtért.
N a g y - K ő r ö s a templom tetejét ós stukatorját 1 1 , 1 8 9
frt 2 6 krért elkészíttette. P á n d orgonát vett 1 5 0 0
frton. V a d k e r t e n a tanitó számára egy szobát
készítettek.

A k ü l s ő - s o m o g y i e.-m.-ben : S z o k o 1 7 6 3
frtot költött a templom tisztogatására, beltelekkel
házat szerzett s magtárt alapított. N.-Gr y ö n k adósságából 9 3 3 frtot törlesztett. M . - G r y ö n k papház
építési tőkéjét öregbítette és 2 ^ 0 mérőnyi magtárja
van. Á d á n d részes aratással 72 mérő búzát szerzett.
K i l i t i magtárában 4 6 0 mérő gabnát forgat. B e r é n y b e n a magtár 3 0 0 mérőre emelkedett s a
paplak deszkakerítéssel vétetett körül. F e l s ő - N y é k
faiskolájában 2 0 , 0 0 0 darab ákácfa s 1 0 0 0 db. csemete van. F . - I r e g h 1 0 0 0 frtot törlesztett az adósságából s részaratás helyett 1 0 0 mérő búzát ós 1 5 0
mérő zabot adnak a hivek, s az űrasztala terítékeinek
megújítására 4 2 0 frt tőkét gyűjtött s az iskolába
lépő gyermekektől szedett fejenkénti 10 kr díjból
- 1 1 2 frtot gyűjtött össze. L á p a f ő 66 mérő gabnát
keresett részes aratással. K a z s o k 4 8 0 , B ii s ü 3 7 3 frtot
szereztek aratásból; utóbbi a papi ós a tanitói lakon
melléképületeket építtetett. L a t r á n y 78 mérő gabnát szerzett részes aratásból. Ő s z ö d az egyház épületeit kőkerítéssel látta el. N á g o c s n a k részes aratás
mellett, melyet évenként végez, oly földbirtoka van,

hol a mult évben 1 0 0 mérő buza, 57 mérő rozs, 78
mérő zab termett. E n d r é dnek 150 akó eladó szinbora van s magtára 1 5 0 mérős. C s e p e l n e k fólteleknyi földbirtoka, jó szőlleje s 3 0 0 0 frtot meghaladó
tőkéje van ós semmi adóssága nincs. T e l e k i vasszorgalmu s nagy igyekezetű leányegyháznak a mult
évben 1 2 0 0 f r t jövedelme volt; van fóltelke s három
szőlője. S z ó 1 á d nak van 2 0 0 0 frt tőkéje s 1 0 0
mérő erejű magtára.
A t o l n a i e.-m.-ben: D u n a - S z e n t g y ö r g y ö n az egyház iskolai felszerelvónyekre ós taneszközökre 5 0 frtot adott ki. F a d d o n a templom 160
frt költséggel kitataroztatott, a templomhoz 3 0 0 frtórt
ut vétetett; az iskolánál második tanterem épitósóre
s felszerelésére 150 frt vétetett igénybe. A . - N y é k e n
a templom és torony kijavítására már 778 frt gyűlt
egybe önkéntes adakozásból. B á t á n a k 2 0 0 0 frt
kamatozó tőkéje van. M ó r á g y a paplakon ós iskolán 1 0 0 0 frt erejéig javítást tett. Y á r k o n y az
iskola tetejét 206 frt 37 kron kijavíttatta, orgonára
önkéntes adakozásból 2 2 5 frtot gyűjtött, az egyháznak
4 8 0 frt kamatozó tőkéje van.
Az alsó-b.
lelkészlakot

egy

ós

bácsi

szobával

e.-m.-ben:

nagyobbította.

Baja

a

K ö1 k ed

az iskolatermet 2 6 7 frtnyi költséggel egészen rendbe
hozta. B a b a r c 4 0 0 frtba került pincét és présházat
készíttetett a lelkészi ós tanitói hivatal részére K e ö
2 mázsás harangot öntetett.
templom

S e p s e a paplak

ós a

körül 3 0 0 frt erejéig terjedő javítást esz-

közölt. B ó 1 y ó n orgona állíttatott. T o r d i n c e templomát 110 frt költséggel kijavíttatta.
A f.-b a r a n y a i
munkával

423,

Szaporcza
Sellye

e.-m.-ben : K a t á d f a köz-

szószéket és urasztalát a nyéki és pettendi

hölgyek

Sárközy Kázmér gondnok ur buzgalma folytán, arany
rojttal szegélyezett
be.

buzavirágszin terítékkel húzatták

V e l e n c e templomát,

totta.

pap lakát

3 0 0 frt javí-

S u k o r ó n a templomba uj orgona

be s ezen egyháznak hívei a paplakon

állíttatott

3 0 0 frt ere-

jóig célszerű átalakításokat tettek. V e r e b a paplakot
újra

tetőztette.

Lovasberény

tett javításokat. Z á m o l y
tette templomát.

egyházi

épületein

4 6 3 frt erejéig újra tetőz-

Seregélyes

a paplakot

zsinde-

lyeztette s az iskola falát javíttatta 4 0 0 frt erejéig.
Alcsuth

426

frt

erejéig iskolatetőt csináltatott.

O s a b d i a lelkószlakon 3 6 0 frtért gazdasági épületet
emeltetett. B o g á r d templomát 800, S á r k e r e s z t ú r
5 0 0 frt erejéig javította. A b a rétkaszállásra vállalkozott

2 2 0 forintért az

egyház anyagi

rosz

hely-

zetének javítása céljából. I v á n c s a templomát újra
tetőztette.
Az egyházak álta 1 egyházi és iskolai célokra tett
adományok összege több

mint 4 0 , 0 0 0

frtra tehető.

Nem hagyhatom emlitetlenül a haláleseteket sem,
melyek a lelkészek sorában előfordultak. Jobblétre
költöztek Munkácsy Albert szaporca-téseufai lelkész,
9 árvát hagyván maga után ; Ádám György apostagi
volt lelkész s alesperes, a ki az által is örökítette
nevét, hogy a solti e.-megyei gyámintézetet 5 0 0 frttal
gyarapitá, a n,-körösi iskolának pedig 2 0 0 0 , a szabadszállási egyháznak 1 0 0 0 , a budapesti protestáns
árvaháznak végrendeletében 100 frtot hagyományozott ; Főző László botykai, ifj. Pap Sámuel f.-nyéki
volt lelkészek.
Állomásaikat változtatták Kerek Sándor Túronyba,

Mecske

130,

Kálmán

600, T é s e n f a 3 0 0 , K é m e s

150,

pedig inegválasztattak Gózon Gyula Kilitiben, Molnár

Rónádfa

188,

8 0 0 , Dr.-F o k 4 0 0 frtot szerzett. Önmeg-

Sándor

Farkas
Madocsán,

Sósvertikóre

költözvén,

Vámos Károly

lelkószekül

Hartán,

Molnár

adóztatással gyarapította egyháza pénztárát B ü d ö s f a

István Kis-Szent-Mártonban, Jubász Béla Hercegszől-

331, K ó r ó s 2 0 0 frttal. K o v á c s h i d a

lösön.

5 0 0 frttal

javította a lelkészlakot, S i k l ó s temetőkeritésre 4 0 0

Végzem jelentésemet azon javaslattal:

határoz-

Kistót-

tassanak meg a kánonszerű látogatás ós esperes urak

G y ű d a község ado-

jelentéseinek tárgyai egyenként ós részletesen, minek

mányából 4 1 0 frtot, N . - H a r s á n y parochialis épít-

következtében egyidomú, egyöntetű jelentéseket lehes-

kezésre

sen előterjeszteni az e.-megyei s kerületi gyűléseken,

frtot ugyanennyit orgonajavitásra is költött.
f a l u templomára 2 0 0 frtot.
700

frtot,

Haraszti

templomára

240

frtot, K á k i c s templomára 838 frtot, Z a l á t a 2 0 0

— s végzem azon forró kívánattal,

frtot, H i r i c s iskolaépítésre 1 0 3 8 frt költött.

gyelem Istene tegye szentlelke által tanácskozásainkat

A v é r t e s a l j a i e . m . - b e n : N y é k templomának uj menynyezetet készíttetett, a templom falait
díszesen befestette 1 4 0 0 frt erejéig, s a templomi

miszerint a ke-

s intézkedéseinket épületesekké, üdvesekkó!

ISKOLAÜGY.
Iskolai

értesítők.

— Első közlemény. —

Mielőtt az idei iskolai értesítőket olvasóinknak bein utatnók, nem lesz talán fölösleges a mult évi értesítőkről
egy kis statistikai kimutatás, természetesen kimutatásunkban csupán azon tudósitványok szerepelvén, a melyek
lapunkhoz beküldettek.
Értesítőket a következő tanintézetek adtak :
Theologiai intézet: helv. hitv. 4, ág. hitv. 2 ; öszszesen 6.
Jog- és államtudományi kar : állami 1, helv. hitv.
3, ág. hitv. 1 ; összesen 5.
Tanítóképezde : állami 7, helv. hitv. 2, ág. hitv. 4 ;
összesen 13.
Gymnasium : állami 3, r. kath. 42, helv. h. 12, ág.
hitv. 15, egyesült protestáns 1, községi 4, községi róm.
kath. 1 ; összesen 78.
Realgymnasium: felekezeti jelleg nélküli pártfogósági 1, helv. h. 1 ; összesen 2.
Realiskola : állami 8, ág. hitv. 2, községi 3 ; öszszesen 13.
Polgári iskola : községi 10.
Elemi iskola: állami 1, helv. hitv. 3, ág. h. 2, községi 6 ; összesen 12.
Felsőbb leánynevelő-intézet: helv. h. 1, községi 1,
magán 3 ; összesen 5.
Magán tan- és nevelő-intézet 1.
Ö s s z e s e n 145 i n t é z e t 123 f ü z e t b e n .
A fenebbi adatokból látható, hogy tanintézeteink,
de különösen protestáns tanintézeteink nagy része máig
sem ad számot évi működéséről. Például körülbelül 31
helvét hitvallású s 27 ág. hitvallású gymnasiumunk van
s ezeknek alig fele bocsájtotta közre tudósitványát.
Hogy e mulasztásnak oka nem a nyilvánosságtól való
félelem, azt jól tudjuk s tudják mindazok, akik protestáns
tanintézeteinket ismerik. Mi lehetne hát más az oka, mint
a szegénység s valljuk be őszintén, még inkább a gyámoltalanság. Az értesítők nyomatási, kiállítási költségeit
állítólag nem birja meg iskoláink különben is nagyon
szegényes budgetja.
Nagyon messze mennék s eltérnék tárgyamtól, ha
annak fejtegetésébe bocsájtkozná m, hogy ezt a költséget,
valamint a többi fontosabb költséget is könnyen elviselhetnék a prot. tanintézetek, ha csekélyebb számmal volnának ; nem akarom bizonyítgatni az erőnkön felül való
terjeszkedés, a túlbuzgóság káros következményeit összes
tanügyünkre. Mindez el volt már mondva számtalanszor.
S hogy az illetékes egyének szavát még sem fogadjuk
meg, ez amily sajnos tanügyi szempontból, ép oly örvendetes jele a hazai protestánsok határt nem ismerő áldozatkészségének.

De ha belenyugszunk is a tényleges viszonyokba,
nem türhetjük el az ezen viszonyokból eredő visszásságokat. Ha már egyszer jónak látjuk fentartani azt a tömérdek
iskolát, ne mulasszunk legalább el semmit, ami azoknak
jóhirnevét megőrizni és emelni van hivatva. Ne mulaszszuk
el a többi közt azon csekélynek látszó, de fontos intézkedést s e m , melynél fogva tanintézeteinket nyilvános
számadásra kötelezzük. Persze hogy ez költséggel j á r ,
azonban e költségek bőven meghozzák kamataikat egyrészről azon gyanúsítások és áskálódások elhallgattatásában, melyekkel elleneink a prot. tanügyet befeketíteni
törekszenek, másrészről hitfeleink buzgóságának fokozásában.
Az tehát a kérdés, mik épen fedeztessenek az iskolák évi számadásainak nyomatási költségei akkor, amidőn
ezen költségek magának az iskolának disponibilis tőkéiből nem kerülnek k i ?
Nem sok életrevalóság, csak kevesebb gyámoltalanság és mindenesetre az értesitők jelentőségének felismerése kell csupán hozzá, hogy e könnyű kérdést megoldhassuk.
A tanulók beiratásukkor fizessenek egy-két krajcárt
(többet vagy kevesebbet, a létszámhoz képest) a nyomatási költségek fedezésére, s ezen egyszerű módon, a tanulók
ilyetén, nem is érezhető megterheltetésével, célunkat
elértük.
De hát aztán az igazgató urak vegyék is maguknak
azt a csekély fáradságot, mely a krajcárok incassálásában
áll, vagy ha okosabb, életrevalóbb és kivihetőbb módját
tudnák a költségek beszerzésének, alkalmazzák a z t ; csak
tegyenek mindenesetre valamit, mert — higyjék meg —
a vád, még pedig a hanyagság és a tehetetlenség vádja
első sorban őket éri. Egy kis ívre terjedő értesítőnek (ha
több nem telik, ennyi is elég) kinyomatása alig kerül
többe 20 - 2 5 frtnál. Ha az igazgatóban annyi tevékenység
és ügyesség sincs, hogy ezt a nevetségességig csekély
összeget előteremtse: valóban minden embernek kétségbe
kell vonnia, hogy az illető iskolának igazgatása jó kezekben van.
Visszatérve már most a mult évi értesitők statistikájára, mint érdekesebb adatot jegyezzük még föl, hogy
a hozzánk beküldött 123 tudósitványban összesen 73
é r t e k e z é s j e l e n t m e g , u. m. történeti, régészeti
17, paedagógiai, módszertani 16, természettudományi, mathematikai, physicai 14, jog-államtudományi 6, philosophiai
6, irodalomtörténeti, szépészeti 4, nyelvészeti 2, földrajzi
1, ünnepi beszéd 5, műfordítás 1, zeneszerzemény 1.
A 73 értekezés közt csak 13 van olyan, mely helyi
érdekű, vagyis más szóval: csak 13 értekezés van olyan,
mely iskolai értesitőbe való. Az unalmas ismétlések kikerülése végett nem szándékom ezúttal bizonyítgatni, csak
röviden jelzem, amit már az elmúlt évek folyamán e lap
hasábjain többször kifejtettem, hogy miután az értesitők
nagyobbára szűkebb körben forognak s miután azoknak
tartalmuk első sorban az illető vidékbelieket érdekli: az
értesítőkben közlött értekezéseket is népszerű nyelven

»

kell írni s azoknak tárgyuk olyan legyen, mely nem
annyira a szakférfiak, mint inkább a minden rendű és
rangú vidékbeliek és maguk a tanulók figyelmét költse
fél. írjanak például a tanár urak az iskola történetéről,
vagy a város, a megye történetéről, értekezzenek a környék virányáról, geologiai viszonyairól, a nép nyelvszokásairól stb. Igy, és csakis így lesz szerintünk értelme és
haszna a németektől vett szokásnak, hogy az iskolai tudósitványokban értekezések is közöltetnek.
Ami illeti még a tavalyi értesitok szerkesztését, ez
ép oly hanyag és nehézkes volt, mint az előbbi években.
Különösen nélkülözzük mindegyikben a r é s z l e t e s
a d a t o k n a k a z o n r o v a t o s , s z á m s z e r ű ö s zs z e g e z é s é t , i l l e t ő l e g ö s s z e á l l í t á s á t , mely
nélkül a l a p o s ismertetésük többnyire lehetetlen s ha
lehető is, oly nehézséggel jár, hogy a gyorsan dolgozó
hírlapírónak le kell arról mondania
Az idei értesitok már garmadával hevernek előttünk,
s ezeknek átnézése után előre is constatálliatjuk, hogy
szerkesztésükben a régi hibák ismétlődnek. Pedig addig,
míg ezektől a hibáktól az értesítők mentek nem lesznek :
mi ismertetéseinkben egyéb adatokat nem közölhetünk,
mint csupán azokat, melyek mindegyik értesítőben egyformán föllelhetők, t. i. az igazgató nevéf, az értekezés
címét, a bejegyzett tanulók számát s amit a mult évben
nem tettünk, de ami történeti szempontból igen érdekes,
följegyezzük az egyes tanintézetek körében íölmerült nevezetesebb eseményeket is.
Egyébiránt még midőn e sorok napvilágot látnak,
nem mindenik prot. iskola bocsájtotta közre tudósitványát.
Amely iskoláké még nem jelent volna meg, azoknak
igazgatóságait ismételve figyelmeztetjük, illetőleg kérjük,
szíveskedjenek a következő adatokban mintegy összefoglalni tudósítványuk tartalmát:
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Ha a fenebbi adatok, — melyeknek egycsoportban
való összeállítására már a mult évben fölkértük, de hiába,
az igazgatóságok figyelmét *, — akár a tudósitvány elején
akár a végén közöltetnek : valóban igen jó hasznukat fogj á k venni úgy a statistikusok, mint mi, kik örömest utánközöljük ez adatokat lapunkban is.
A jelen évi értesitok ismertetését
kezdjük.

mostanig

N agy Ferenc,
a bölcsészet rendes tanára a kecskeméti ref. főiskolában. IV. + 208 lap. Kecskemét, 1877,
ára 1 frt 40 kr.
A magyar bölesészeti irodalom elég meddő, hogy
uj szülötteit előre is örömmel fogadjuk, s tankönyv irodalma elég hiányos, hogy minden ujabb termékét az érdeklődés gondos figyelmére méltassuk. Mert bizony régi igazság
s ma is igazság, hogy bölcselő faj épen nem vagyunk s
közéletünk viharos múltjában ritkák a tudományos élet
békés oázai. Nem csuda tehát, ha legvirágzóbb viszonyaink
között is csak a külföldi bölcselés tisztességes követésére

közelebb meg-

D R . BALLAGI

GÉZA.

* Ld. „Prot. Egyh. és Isk. Lap« 1876. évf. 980. sköv. 1.
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KÖNYVISMERTETÉS.
„A bölcsészet története kezdettől

1. A rendszeresített tanszékek száma (a rendkivüliés magántanárok, valamint a tanítók és hitoktatók számát
közölni fölösleges).
2. A bejegyzett (az év elején és az év folytán bejegyzett, tehát nem az év végén megmaradt) rendes tanulók
száma vallás és nemzetiség szerint.
3. A magántanulók száma vallás és nemzetiség
szerint.
4. Az érettségi vizsgára jelentkeztek száma.
5. Az érettségi vizsgát sikerrel letett tanulók száma.
6. Az iskolai gyűjtemények megnevezése.
7. A könyvtárak száma.
8. A könyvtárakban levő munkák és kötetek száma.
9. Az ifjúsági egyletek száma.
10. Alumueum és convictus kiadásai és bevételei.
11. A jótéteményben részesült tanulók száma (tehát
akik a convictusban ingyen vagy díj elengedés mellett
élelmeztettek, vagy ingyen lakásban, gyógyíttatásban,
pénz- vagy könyvjutalmakban részesültek.)
12. Az iskolai alapítványok száma.
13. Az iskolai alapítványok összege.
14. Az iskola részére befolyt adományok összege
(a természetbeniek pénzben fölszámítva).
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törekvénk, tényleg pedig a külföldi niveau mögött évtizedekkel sántikálgatánk. Az is könnyen érthető, hogy
még napjainkban is, midőn közéletünk minden izében
örvendetes megujulás, a szaktudományokban reménydús
lendület látható, a philosophia még mindig szörnyen
elhanyagolva egy-két fordított mű s néhány tankönyv
által képviseltetik.
Hogy e szégyenletes meddőség sokáig nem tarthat
így, sokan vannak kiknek erős meggyőződése, némelyeknél cselekvő fellépéssé is érlelődött. A magyar tudományos
akadémia e célból kezdé meg hírneves bölcsészek műveinek
magyar nyelvre fordíttatását; a magyar „Bölcselők társasága" ezért szervezkedett. A mily bizonyos, hogy Stuart
Mill logikájával; Lewes bölcsészet történetével nagy szolgálatot tett akadémiánk a hazai filozófiának s a bölcselők
budapesti kis egyesülete helyes úton derék célért buzog:

oly kétségtelen, hogy bölcsészeti érdekkeltésre s irodalom
teremtésére ennyi még nem elég. Ehhez az összes bölcsészeti irók s erők tömörítése, bölcseimi folyóirat megindítása, bölcsészeti ügy- és olvasó közönség teremtése s bölcsészeti egyesületek, felolvasó körök szervezése volna szükséges. Csak az erők vállvetett működésének sikerülne a
nagy közönség közönyét legyőzni, s jól szervezett bölcsészeti irodalom által a bölcsészeti eszméket az általános
tudalom közkincsévé tenni. Addig azonban mig ez idő
eljő, csak örömmel s annál nagyobb örömmel vesszük, ha
egyesek néha még áldozattól sem riadva vissza legalább
tankönyv irodalmunkat gazdagítják.
Nem lehet tagadni, hogy a tankönyv irodalom terén
legújabb időben némi mozgalom indult meg. Csak a közelebbi pár év alatt is figyelemre méltó művek jelentek
meg a bölcsészet majd minden ágából. Dr. Bihari Encyclopaediája, Dr. Klamarik Logieája, Dr. Kiss lélektana
és Pauer ismert compendiumai bölcsészeti tankönyv irodalmunknak a tudomány színvonalán álló termékei. Legkevésbé még a bölcsészettör ténelem van mi vei ve, melyből a gymnasiumok számára alig van használható tankönyvünk. A Domanovszky és Thót F. könyvei igen
terjedelmesek, a Paueré nem elég könnyű és szabatos.
Oly bölcsészettörténelem, mely terjedelemben felfogásban
és előadásban a gymnasiumi tanítás céljának megfeleljen,
mélyen érzett szükség mi nálunk.
Erzé e hiányt szerző is, mint e szak tanára s ez
vitte rá, hogy könyvet irt s adott ki a bölcsészettörténelemből. „E hiányt igyekeztem kipótolni munkám közrebocsátásával, mely sok tekintetben eltér a magyar
nyelven megjelent ilynemű munkáktól. Célom oly könyvet adni az olvasó kezébe, mely röviden és egyszerű
nyelven ismertesse meg vele azon főbb mozzanatokat,
melyeken a gondolkodó emberi ész keresztül ment, mi
alatt az elébe álló nagy kérdéseket megfejteni igyekezett." Igy szerző az előszóban, melyben műve előállásának indokát, célját és körülményeit jelzi. Tankönyvet
akart irni és nem többet, s ennek érdekében az eredetiség igényéről is szívesen lemoud. „Művem nem önálló
forrástanulmányon épült mű, hanem a külföldi nagyobb
bölcsészettörténelmi munkák összehasonlítgatása alapján
k é s z ü l t . . . . . ; legerősebb támaszom és irányadóm Lewes
History of philosophy from its origin down to the present
day« című munkája. Ezen kivül használtam Ueberweg,
Noack, Ritter stb. műveit, igyekezvén pártállás nélkül,
megismertetni és megítélni az egyes bölcsészek nézeteit."
A könyv szerkezete egyszerű, könnyen áttekinthető, a tárgy természetéből önként folyó. Egy kis bevezetés után, melyben a bölcsészet és bölcsészettörténelem
fogalmát adja, az anyagot három korszakba osztja be.
0-, közép- és újkorra különíti bölcsészettörténetét, s minden korszakban kisebb periódusokat külömböztet meg.
Elől adja a kor általános jellemét a kor uralkodó eszméinek gondos kitüntetése által, azután az időszakok
főbb jellemvonásait s igy tér rá az egyes bölcsészeti
rendszerek részletes ismertetésére. Itt először a bölcsész

életrajzát, azután a korral és előző rendszerekkel való
összefüggést, tovább a rendszert s végül rövid bírálatot
ad. Ily módon halad végig az egész történelem folyamán.
A z ó k o r i b ö l c s é s z e t b e n a görög bölcsészetet megelőzött időről pár jellemző szóban megemlékezve,
arányos részletességgel foglalkozik a görög bölcsészettel.
Ennek történetét három periódusra osztja : S o c r at e s e l ő t t i , s o c r a t e s i és s o c r a t e s u t á n i időszakra. A Socrates előtti bölcsészet terjed Thalestől a
sophísták fellépteig. Ez időben a bölcsészeti kutatás túlnyomólag a természetre és világ egyetemre irányúi; ez
tehát a c o s m o l o g i a korszaka. A második periódust
a s o k r a t e s i i s k o l á k alkotják; ide tartoznak Socrates, Plató, Aristoteles s az általok alapított iskolák.
Ebben a vizsgálódás tárgyát kiválóan az ember képezi,
mint gondolkodó, értelmes lény, e mellett azonban az
előbbi korszak hagyományát is fejlesztik, ez az e t h i c a
és d i a 1 e c t i c a korszaka. A harmadik periódusba a
S o c r a t e s u t á n i bölcsészet esik egész az uj platonismusig (bezárólag). Itt a kutatás főleg az Istenségre, ennek a világhoz és az emberiséghez való viszonyára, másfelől a gyakorlati életre irányúi, nem mellőzve egészen
a physicát és logicát sem : ez a t h e o s o p h i a uralmának kora. Az egész kor részletes ismertetését egy magvas visszatekintés zárja be, összefoglalva a kor mozgalmainak uralkodó eszméit és a kivívott eredményeket.
A k ö z é p k o r b ö l c s é s z e t e , terjed a 2-ik századtól a 16-ig; előadja a keresztyén, zsidó és pogány
bölcsészet küzdelmét s a győzelemre jutott keresztyénekből származott schólasticismus fejlődését és hanyatlását.
Megkülönböztet benne h á r o m k o r s z a k o t : a) a z
a p o s t o l i t , /?) a z e g y h á z i a t y á k é t és y) a
a s c h ó l a s t i c i s m u s t , mely utóbbi átmenetet képez
az ujabb bölcsészethez. A bölcsészet alapja a keresztyénscgben megadott kijelentett vallásigazság, föladata ezen
vallásigazságnak tudományos felfogása; jelleme a vallásnak és bölcsészeinek összekeverése a vallásinak föltétlen uralmával ; lényege: az aristotelesi logicának a
ker. tananyaggal való összekötése.
A z ú j k o r i b ö l c s é s z e t története a bölcsészet
újra ébredését, a theologia uralma alól való felszabadúlását és önálló fejlődését tárgyalja a 16. századtól mostanig. „Fő jellemvonása a tekintélytől független gondolkozás és önálló vizsgálódási módszer. Igaz ugyan, hogy
a teljes függetlenség még a mi időnkben sem érvényesült az emberi élet minden tüneményeiben ; de a bölcsészet jelen állását, irányát és hatását tekintve haladunk s
napról-napra közelebb jutunk a célhoz, a mint a tapasztalati adatokra épített ismeretünk öregbedik. Ezt az eredményt a bölcsészet az által vívta ki, hogy kezet fogott
a tapasztalati tudományokkal s ezeket magasabb színvonalra emelve, önmagának is biztosabb alapot rakott."
„Az uj kor bölcsészeiének alapját két férfi vetette
meg : verulami Bacon és Des Cartes. ElŐDbi a materialismus (talán empirismus ? Ism.) s a vele rokon bölcsészeti elvek, a másik az idealismus megalapítója, a mit

igazol követőiknek iránya és mőködése. E két bölcsészet
elveiben a különbség mellett sok hasonlóság is található,
ezért tartják mindkettőt az ujabb természettudományok
atyjának. Ez a vélemény helyes is, ha nem külön-külön
vesszük, hanem működésük hatását egybefoglaljuk. Az
egyik hatása közvetlen, mert a tapasztalati tények szükségességét hangsúlyozza, a másiké közvetett, a mennyiben az általánosításra fektet fősúlyt. Az egyiknél a módszer inductiv; de mindkettő kiindulási pontja a kritika
és skepsis. Legkiválóbb szolgálatuk abban áll, hogy 1)
a bölcsészetet határozottan elválasztják a theologiától, s
hogy 2) uj vizsgálódási módszert állítanak fel. Ezen- az
alapon fejlett ki az újkor bölcseletének minden iránya s
ez oka a természettudományok nagy haladásának és bámulatos vívmányainak."
„Az uj kor bölcsészetét három korszakra lehet felosztani. 1) Bacontól Kantig, 2) Kanttól Comte Ágostonig,
3) Comtetól mostanig. Az elsőben kiváló szerepet játszik
a materialismus és az idealismus küzdelme a másodikban a kriticismus túlnyomó jelentőségű, végre a harmadikban a positivismus és ennek alapján a fejlődési elmélet lép előtérbe s igazgatja az emberi gondolkozást. Ez
elvek egyike sem uj, mind feltalálhatni a görög bölcsészetben mint csirát; azonban uj a módszer, mely által a
nagy problémákat megfejteni igyekszik az ember. Ezt
fejezi ki mindkét alapitó következő szavaiban : „a kik a
helyes irányt követik, nagyobb előmenetelt tesznek, ha
lassan haladnak is, mint a kik gyorsan haladnak rosz
irányban (Des Cartes) ; „egy sánta a helyes uton elhágy
egy versenyfutót, ki rosz uton megy" (Bacon)."
A közlött tartalom, kor és korszak jellemzések, ugy
hiszem eléggé visszatükrözik szerző felfogását a bölcsészeti
szellemfejlődés történetéről ; egyszersmind kellően illustrálják azon szellemet, mely könyvén átvonúl. E szellem
egészséges, tiszta bölcsészeti szellem, mely menten a német metayhysieusok beteges speculatióitól a bölcsészetben
a special tudományok által tapasztalatilag összegyűjtött
fogalmak és törvények rendszeresítőjét miveli. Szerinte
„a bölesészetnek az volt s most is az a célja, hogy fölvilágosítást nyújtson a világról, az emberről, a társadalomról."
S ha a theologus olvasó azt kérdené, hát az
Istent hol hagyta? szerző bátran, de minden ro^z indulat nélkül felelné: ennek megismerésére én is, s más
ember is képtelen. 0 positivista, ki tisztán megvonja a
tudás és hit közötti határt, ki az Istent hinni és nem
megismerni tudja. És ezt nagyon helyesen teszi. Az a
bölcsészet, mely hitet és tudást dőrén összezavart, mely
egy vagy több ész és hitdogmát alapul fogadva reá szép
alkotású kártyavárakat épített, hítták legyen bármiféle
— usnak avagy — musnak, biztos tudást keveset nyújtott az emberiségnek. Ellenben a hit és tudás világának
összezavarása által okozott annyi kárt, képzett tudást s
kedély és értelem harcát, mennyit legszélsőbb ellenfele
az érzékieten s durva anyagon felülemelkedni nem tudó
materialismus. Egy szóval, szerzőnk könyvét az az egész-

séges szellem lengi át, mely a mai bölcselők legtöbbjét
vezeti: a biztos tapasztalatokon nyugvó okoskodás.
Ennyit a könyv irányáról és felfogásáról — általánosságban.
A részletekről szólani, nem egy kis ismertetés körébe vágó feladat. Futólag azonban megjegyzendő, hogy
e munkácskában a detail-ok sincsenek mellőzve. Kezei
között a fejlődés vezéreszméi, az egyes bölcsészek egyénisége, a rendszerek fő jellemvonási meglepő hűséggel és
világosan domborodnak ki. Pár találó vonással hű vázlatot adni s kevés szóval sokat mondani: ez szerzőnek
egyik erős oldala. Térben, bírálatban igaz mértékkel mér,
a nélkül, hogy saját felfogása eclecticus szintelenségben
mosódnék el. Mindössze is egy két idealista szenved
némi rövidséget s kap kemény kritikát; de ebben is
nem igaztalanság, hanem a szerző élesen markírozott
egyénisége és stylusa nyilvánul. Ez pedig nagyon rendén
van igy. Mert semmi sem helytelenebb egy tankönyvben, mint a felfogás és kifejezés mindent ellaposító szintelensége.
A könyv stylusáról kiváló dicsérettel kell szólanom.
Oly világos, szabatos, tömör és mégis könnyű stylust
mint szerzőé, egy bölcsészeti Írónknál sem ismerek. Valóságos élvezet e kis compendium olvasása, mind a felfogási, mind a kifejezési könnyedség miatt. Álljon itt
például a „Kant bölcselete" című §. pár pontja.
„A németek e legnagyobb bölcsésze született
Kőnigsbergben 1724. apr. 24, Élete a legegvhangúbb, a
mit csak képzelni lehet. Szülőföldén tanult, ott tanított
s ott halt meg (1808 febr. 12.) a nélkül, hogy csak
egyszer is kimozdult volna Kőnigsbergbol. Élete folytonos tanulmányozás és tanulás volt, valódi mintaképe
egy német professornak, kinél a pontosság napi teendőiben is oly szigorú volt, hogy a mint mondák, a torony
óra nem jár pontosabban mint K a n t E m á n u e l . "
„A tudományok minden ágában jártas volt s irt
is nagyon sok tárgyról; de egyik sem gerjesztett nagyobb figyelmet, mig a „ T i s z t a é s z b í r á l a t a " meg
nem jelent. Ez képezi az ő bölcsészetének központját s
ez szerezte meg Írójának, a föltétlen tekintélyt kora bölcsészei között. Nem is csuda ; mert a mű uj irány felé
fordítja a filozofálás figyelmét, s uj alapra fekteti a filozófiát ; ezért szereti magát Copernieushoz hasonlítani,
habár a hasonlat nem egészen talál. Főbb művei az előbbin kivül: a „G y a k o r l a t i é s z b í r á l a t a " és az
„ í t é l ő e r ő b í r á l a t a . " Nagy kár, hogy műveinek
irálya csaknem élvezhetlen és érthetetlen ; ezért van oly
sok s oly lényeges ellenmondás követői és magyarázói
között."
De legyen elég ennyi a kedves könyvből és könyvről, melyet én mind szerkezeti ügyessége, mind egészséges
iránya, mind irálya könnyűsége miatt tankönyv irodalmunk legsikerültebbjei közé sorozok. Felhívom rá a
szaktanárok, fel az ügybarát lelkészek s főként a theol
ifjúság figyelmét, mint a bölcsészettörténelem legsikerültebb magyar nyelvű kompendiumára. Szerzőnek pedig

gratulálok első nagyobb irodalmi fellépte szép sikeréhez,
kivánom, hogy könyve legyen nekünk az, mi a németeknek a 12. kiadást ért Schwegler-féle kis bölcsészettörténet.
Sz. F.

jólét kebelén háborí^lan nyugalomban üríthesse a gyönyör
kelyheit ? Ha az anyag a mindent előhozó boldogító is tenség, akkor azt kell imádni s azért feláldozni mindent.
Igy egyház, szabadság, közüdv, melyek eddig lelkesítének s az egoismus szük köréből fel-fel emeltek, értelemvesztett fogalmakká silányulnak, s helyettük a földhöz
tapadó önzés szenvedélyét fogadja vezérül az egyén.

A materialismus és a vallás.

A vallás biztositni s békés uton tovább fejleszteni
törekszik a társadalmi rendet, a materialismus pedig az
önzés fanatismusának ingerlése s élesztése által végpusztulással fenyegeti. Ki e felett kételkednék, az méltassa
figyelemre a communisták-, sociál-demokraták lapjait, és
be fogja látni, hogy ezek a materialismus alapjára helyezkedve, épen azért ostromolják oly féktelen haraggal a
vallást, mivel ebben látják a létező társadalmi rendnek
fentartó oszlopát.

ii.
(Yége.)

A mily nagy mértékben irtja a materialismus az
egyénekben az élet ideális felfogását, s éleszti másrészről
a haszon imádást, a rideg önzést, azon mértékben bomladoznak vészt jóslólag a családi kötelékek is. Nyereség
s élvezet lesz a materialismus alapja, a családfők vezérelve,
s ez könnyűvé teszi minden lépten-nyomon az eskü kigúnyolását, s a legszentebb kötelesség lábbal megtiprását.
Mit várjunk aztán az anyagot bálványzó elvhajhász szüléknek körében a gyermekektől ? A példa vonz, ragad, s
ily helyen a gyermek keblében is gyönyör s haszonvágy
lesz azon bilincs, mely egész lelkét fogva tartja. Elvakult
szenvedélylyel tépdeli — a hol alkalma kerül — a szennyes
öröm virágokat, durva kéjelgésben tékozolva teste és
lelke erejét. Szivében eltompulnak a nemesb érzelmek,
kihal a kegyelet szülői iránt, kiket ha felnőtt, már csak
kifacsart citromoknak tekint. A haszon s élvvágytól hajlott önző ifjúság korán kimerülve elveszti erejével együtt
önérzetét. Az élvezet forrása a puszta anyag, óhajtásainak célpontja, miért átkos könnyelműséggel hordja piacra
a lelkiismeretet, jellemet, elvet, szóval mindazt, mi az ép
ész s romlatlan erkölcsre nézve szent. Ily ifjúság többé
már nem dísze öröme környezetének, családjának; nem
záloga egy szebb jövő reményének, sőt magában hordva
az erkölcstelenséget, gyáva korcsosulást, valósággal sírásója annak. Röviden a materialismus sorvasztó fuvalma
megsemmisíti a családi élet nymbusát; kiirtja a férjben,
a nőben, a szülőkben, a gyermekekben az egymás iránti
őszinte tiszteletet s a kötelesség szent érzetét. Egyengeti
az útat az erkölcstelenség s ezzel együtt a végelfajulás
előtt. A mint pedig a családi élet elhanyatlik, azonnal
megszakadoznak a társadalom összetartó kötelékei is.
S a materialismus továbbá annál inkább aláássa a
társadalmi rendet, minél jobban áthatotta az alsóbb osztályokat is. Ha a materialisticus világnézet elrablá ezektől a hitet, a mely a türelemnek, a becsületes fáradozásnak egy szebb jövendőben, „Isten országában" igér jutalmat, ha megtiporta a vallásban birt hű uti társukat a
reményt, mely sebeiket enyhitő írral borogatja, s őket a
jelen súlyos terheivel szemben türelemre tanítja: akkor
ezen osztályok a társadalmi rendben, mely az egyik számára jólétet, másiknak Ínséget biztosít, a legnagyobb
igazságtalanságot fogják látni, s megkezdik ellene az
élet-halál harcot.
Hogy is lehetne jogosan követelni a szegénytől,
hogy éhezzék és fázzék, pusztán azért, hogy a gazdag a

j
:
j
j

A vallás kihaltával elhervadnak a polgári erény virágai is. A materialismus uralma alatt szétmállanak azon
kötelékek, melyek a polgárt nemzetének múltjához, nagy
emlékeihez csatolják : szárnya szegik a magasb törekvésnek s a minden eszményit megtagadott lélek a haszonimádás által lefelé vonzva gyáva szolgaságba sülyed. Mint
Struwe mondja: „a materialismus volt minden időben
azon gyűrű az emberi szívben, melyen a zsarnokok megerősíték azon láncokat, a miken a népek fogva tartatának. A legszabadabb népek voltak a legidealistábbak u *
Nép, melyben a materialismus s ezzel együtt a vallástalanság túlsúlyra vergődött, nagy veszélyek idején nem
állja meg a tűzpróbát soha.
„A hit — mondja a darwinista Jaeger — egy fegyver a létért való harcon, a melyre rászorul mindenki." 1
A vallásos hit tartja fen a reményt, a türelmet s
erőt, s teszi így lehetővé magasb céloknak elérését. Hol
e hit hiányzik, ott a vihar napjain az első veszteség megtermi a csüggedést, a kétségbeesést; ott kikerülhetlen a
hanyatlás.
Jules Favre az iszonyú csapásokról emlékezve, melyek a francia porosz háborúban hazáját sújtották, mindezeknek okát, nem mint mások szokták, a kormány s a
vezérek hibáiban keresi, hanem mélyebben kutatva ezt a
túlhajtott materialismusban s ennek következményeiben
ismeri fel. Szerinte Franciaország legnagyobb szerencsétlensége a vallástalanság. A férfiak teljesen közönyösek.
Jó üzletet csinálni és pompásan mulatni a legnagyobb
bölcseség szemeik előtt." 3
De mindezek ellenében megjegyezhetné valaki, hogy
igaza van Büchnernek, midőn így í r : „a törekvés ismeret
és igazság után s a meggyőződés a társadalmi és morális
rend külső szükségességéről könnyen pótolja azt, mit az
uralkodó fogalmak mint vallást és jövőt jeleznek." De
meg: . . . „utolsó esetben is meg kell azt nekünk engedni,
hogy minden ilyféle morál és haszonkérdésektől teljesen
* Das Seelenleben. Gr. Struwe. 253. 1.
1
Die darwinsche Theorie und ihr VerMltn. zur Relig. und
Morál. 130. 1.
8
Egyházi szemle. 1876. 160. I

eltekintsünk. A legfelsőbb és egyedül meghatárzo szempont vizsgálódásainknál az igazságban fekszik." 4
Mindenek előtt legyen szabad kérdenünk; beszélhet-e
jogosan erkölcsi rendről az, ki csak az anyagot, — a
hozzátapadó vak erővel — ismeri el minden életjelenség
szülőjéül ? Ez alapon szabadság nincs s e nélkül erkölcsi
rend puszta szójáték
A materialista a szellemet tagadja, pusztán az anyagi
természetből pedig az erkölcsi rendet leszármaztatni nem
lehet. Ott szakadatlan folyik a „harc a létért", a harc
pedig nem támogatója a morálnak. Stuart Mill a célszerűség tana ellen polemisálva azt mondja, hogy a természetben csak durva szeszély, kegyetlenség, gyilkolás van
napi renden.
Mind a növény-, mind az állatországban egyik élő
a másikat törekszik elnyomni, zsákmányul ejteni.

telezi morális életre, hiányzik a hit egy fennsőbb hivatásban, a jónak fogalma ingadozóvá lesz szemében nem
látja be, miért legyen az épen jó, a mit jónak állítnak
előtte, a szeretet helyett az egoismus lesz a tett elvévé,
s a küszöbön áll az erkölcsi rendnek felforgatása." 6
Jaeger, ki anmellett, hogy Darwinnak hű követője
ismételve hangsúlyozza, hogy a vallásra feltétlenül szüksége van a haladó emberiségnek, s a létért való harcot
is csak erre támaszkodva vívhatja sikerrel; nyiltan
síkra száll azon nézet ellen, mintha a miveltség magaslatán is az erkölcsi érzés nélkülözhetné a vallást. Szerinte : morál, vallás nélkül, díszkardnak megjárja, de ha
baj jön az emberre, s kivonni akarja, csak páva tollat
húz ki a hüvelyből mi nem vág s nem szúr." 7

A materialismus irtó harcot folytat minden eszmény
ellen, a mennyiben az anyag imádására szoktat, s másIrgalom, részvét, önzéstelen szeretetnek nyoma sincs,
részről a szépet, jót, igazat csak relatív s igy alacsonyabb
pedig ezek nélkül morál nem is képzelhető. A létért való
értékűnek nyilvánítja. Az eszményit kigúnyoló nézetek
harc elméletének tulhajtása által Stuart Mill nézetét tökémellett, a lélek nem nyer tápot a magasb törekvésre:
letesen magukévá tették a materialisták s így az anyagi
ellenkezőleg mindent csak a haszon szempontjából itél
természetben a morál alapját nem kereshetik.
meg. Struwe szerint: „az anyag túlbecsülése, elodázhathatlan szükségszerűséggel vezet az eszme elhanyagolására
Igy tehát az erkölcsi rend emberi találmány De
az emberi élet minden terén, egyházban és államban,
hisz az ember sem más, mint egy szem az állatfajok lán5 ! társadalomban, művészetben és tudományban. 8 Igy aztán
colatában ; „a természet produktuma testileg és lelkileg."
eltompul az érzék a művészet minden ága iránt, elhal
A hit, lelkének magasb származásáról, balgaság, gondola költészet, az élet megfosztatik egyik nymbusától s elkodása a természettől át vett anyagrészek mechanicus
veszti legszebb virágait.
működése, gondolata agyvelőváladék.. Megbizható-e ezek
folytán az erkölcsi rend a materialismus álláspontján !
Azon állítással továbbá, hogy szabad akarat nincs
s az ugy nevezett szabad elhatározás csak az orDe más részről meg a tények logikájára hivatkozva
ganismus működésének a külbehatások szerinti irány
merjük állítani, hogy Büchner és materialista elvtársai
változtatása, a materialismus lerontja a korlátot erény és
nagyon tévednek, midőn azt hiszik, hogy az igazság kevétek, jó és rosz között. Büchner szerint a bűnösök
resés, a miveltség, már magában teljesen pótolni képes
többnyire inkább szerencsétlenek mint megvetésre mélazt, mit az ember a vallásban birt. A közmivelődés csak
tók. Forster ugyanezen nézetből indulva ki, azon követa józan vallásosság mellett lehet áldásos, e nélkül tovább
terjedve csak átkot hord magával. „Mily közel van —- ! keztetésre jut, h o g y : „legjobban tennénk, ha senkit sem
ítélnénk s büntetnénk."
mondja Dillman — a kereszténységből kivetkőzött hyperculturához a visszasülyedés a chaoticus, kezdetleges állapotok
Ily nézetek általános uralomra jutása felmentené
barbarismusába, azt intőleg megmutatta az 1871-dik év."
ugyan a bünt teljesen az ítélet alól, de egyszersmind
A párisi Commune rémuralma, egy döbbentő bizonysága j szomorú jelzője lenne azon időpontnak, melyben a társaannak, hogy a sokaság, ha a vallással együtt kitépetik
dalom ön bűne s nyo morának súlya alatt végkép összeszivéből az a lánc, mely őt az idealismushoz csatolja,
roskad.
ha kiirtják kebléből azon meggyőződést, hogy az ember
Hogy mivé törpül az emberiség élete a materiaIsten képére alkotott lény, s hogy számadással tartozik
lismus álláspontján ; azt jellemzőleg mondja el Haeckel
teremtőjének — még pedig egész életéről — ; akkor elvaezen nyilatkozatában. »Az egész világtörténet nem más
dul s féktelen szenvedélytől űzetve rohan minden jog s
mint egy physico-chemiai processus, melynek sajátszerű
erkölcsi törvény szétdulásával az állatiság felé. „Doktrilefolyását a term. fajzás törvényei magyarázzák meg."
naer, gyakorlatiatlan képzelődés azt vélni, hogy egy phiVagyis az ember az anyagi természet productuma; törlosophiai, vagy morál rendszer pótolhatná azon szolgálatot,
ténete, erkölcsi élete, egyedül a vak természeti törvényekmelyet a vallás az emberiségnek tett és örökre tenni fog.
ből folyó okok és okozatok láncolata. Ily elvek alapján
Megmenthette-e váljon az ó világot csak egyike is az e
természetesen nem lehet többé beszélni a szabadságról,
részben dicsőén kifejtett rendszereknek, az erkölcsi sülyeerény s igazságról. Megszűnik a küzdelem minden eszdéstől és végleges bukástól ? Hol nem hisznek Istenben,
6
ott hiányzik az embernek az alap, mely őt bensőleg köRektori székfoglaló besze'd. Berlin, 1875. okt. 15. Dillmann.
?

* Büchner Kraft u. St. 284. 1.
5
Ugyanott 268. 1.

Die Darwinische Theorie u. ihre Stell. zür Morál u. Rel.

147. 1.
s Daa Seelenleben. 252. 1.

ményiért, de megszűnik az ember is ember lenni és lesz
esakugyan állat.
Fel kell azonban tennünk, hogy az emberiségben
még van vágy és erő a tovább haladásra a tökéletesedés u t j á n : s ennyiben erős hitünk, hogy előbb-utóbb
elveszti bódító hatalmát a lélekölő materialismus annál
is inkább mert képtelen huzamosb ideig kielégítni az
emberi kebelt.
GYURÁTZ FERENC.

B E L F Ö L D .
Czékus István tiszakerületi ev. superintendens
úrnak

egyházlátogatása

a hegyaljai

esperes-

ségben.
(Folytatás.)

Junius 6-án superintendens urat a f a n c s a l i e v .
e g y h á z b a vezeté hivatalos útja. A község közelében
a tanító vezetése alatt az iskolás gyermekek és felserdült
leányok ünnepies díszben várták őt, s kocsiját virágokkal áraszták e l ; majd a paplak előtt Rőeey János lelkész úr s i e t e t t őt fogadui; végül pedig a szikszói
járás szolgabirája Farkas István úr fejezte ki üdvkivánatait Téglássy József egyh. felügyelő úr házában, melynek superintendens úr kíséretével együtt szivesen látott
vendége volt.
Következő nap beható tudomást szerezvén a főpásztor ezen egyház állapotáról s megtevén az e tekintetbon
szükségesekül mutatkozott intézkedéseket; junius 8-án a
h e r n á d-v é c s e i ev. egyházba folytatta visitationalis
útját. Még Garadna előtt találkozott a tiszteletére küldött bandériummal, melynek vezetése alatt, nevezett községbe érvén, a gör. egyesült s rom. kath. tornyokon
megkondultak a harangok s az útat elözönlő lakosság
arcán és viseletén az önkéntes hódolat és tisztelet hű kifejezése látszott.
Ugyanitt tisztelgett és superintendens úr kíséreté
hez csatlakozott a csereháti járás szolgabirája Frindt Antal úr is. H.-Vécsére érvén, az egyház nevében Palásty
Gábor lelkész-tanitó úr üdvözlé a főpásztort, ki a feldíszített templomban azonnal hivatalos teendőihez fogott,
s ezeknek be végeztével A b a u j - S z á n t ó i * a indult.
Ezen útjában a szántói ev. egyház számos tagú
bandériumával s több kocsin elősietett fényes küldöttségével már E n e s községben találkozott superintendens
úr, kit a lelkesedés s az őszinte érzelem megható kifejezéseivel Molnár János presbyter úr üdvözölt. De nagyszerű látványt nyújtott a városba való bevonulás, a néptől
elözönlött utcán át, harangzugás s üdvlövések közepette,
mig a paplak előtti téren az éljenző tömeg s íehérbe öltözött hajadonok sorfala közt, virágcsokrok záporától

körülfogva megállapodott superintendens úr négy fogatú
kocsija. Legelőbb egy hajadon lépett elő s üdvözlé őt,
mire Materny János lelkész úr alkalomszerű beszéde,
majd a tanitó vezetése alatt megjelent iskolás gyermekek közül egy fiu s egy leány köszöntő szavai következtek. Superintendes úr a szeretetnek, tiszteletnek és
ragaszkodásnak mindezen tan uj eleit atyai szives jó indulattal fogadta s azokért köszönetet mondván, a paplakba
vonult. Alig pihent meg itt, a helybeli helv. hitv. testvér-egyház küldöttségét fogadta, melynek érzelmeit a lelkész úr tolmácsolá. Ezek távoztával e város értelmisége,
a különböző hivatalok képviselői, majd pedig a rom. kath.,
s szintúgy a gör. egyesült plébános urak mutatták be
tiszteletöket.
Az iskolai vizsgálat s az egyházlátogatási jegyzőkönyv tárgyalása jun. 9. és 10-én hajtatott végre. Mindkét napon superintendes úr tiszteletére közebéd rendeztetett, melyek felett derült kedv között sűrű toaszt alakjában szebbnél-szebb és lelkesebb jókivánat nyert kifejezést ; azonfelül az elsőről megemlítend'5, hogy annyira
nem akart véget érni, miszerint azt társas vacsorával is
megtoldották, melynél azonban superintendens úr már
nem vett részt; a másik közebédnél pedig a Csanáloson
megkezdett szivar-árverezés újíttatott fel, melynek következtében az ott összegyűlt 11 frtnyí összeg ez alkalommal 25 frtra emelkedett.
A szántói egyház felvirágoztatása körül, a lelkész
mellett, főérdem illeti a felügyelőt báró Beust Ödön urat,
kinek áldozatkészségéről s jótékonyságáról ezen egyház
jegyzőkönyvének majd minden lapja beszél. Nagyobb
adományai közül, azok méltányolhatása végett említendő,
hogy 1853-ban a lelkész számára évenkinti járulék gyanánt 10 köb-öl tűzifát biztosított; 1864 ben kiadott alapítványi levelében egy 24 hold szántóföld s 8 hold rétből álló telket adományozott az egyháznak, a lelkészi
fizetés emelésének céljából; közelebb pedig a toronyépítés eszméjét pendité meg s nagyobb segélyt helyezett
kilátásba. Ugyanitt jegyezhető fel, hogy Tályán superintendes úr előtt azon határozott ígéretet tevé, miszerint
adandó kedvező alkalommal a tályai ev. egyház lelkészének javadalmazásául szintúgy egy telek szántóföldet s
rétet vesz és alapít. A végrehajtott jótett boldogító öntudata mellett, az illetők hálás elismerése kisérje és örvendeztesse sokáig a nemeskeblű bárót.
Junius 10-én d. u. elfogadván még superintendens
ur a búcsútisztelgésre megjelent szántói presbyteriumot,
majd pedig a tályai ev. egyház küldöttségét, inozsárdörgés s harangzúgás közt útra kelt T á 1 y a felé, követve
uagy számú tisztelőitől. Tálya határánál a díszkíséretül
megjelent banderistáknak s kocsiknak egész tábora állott,
melynek körében Zábrácky Miklós úr, a szerencsi járás
szolgabirája üdvözlé superintendens urat, mire sorakozott
s megindult a menet. Elől megyei rendőrök, s a mintegy
száz lovasból álló bandérium lovagolt; azután pedig a
kocsiknak beláthatlan hosszú sora következett. A városhoz való közeledést üdvlövések s valamennyi hitfelekezet

tornyain megkondult harangok jelezték majd az utca
nyílásánál a városi képviselet állott, melynek élén Szabó
József úr fejezte ki a lakosság osztatlan tiszteletét s örömét a látogatás felett. Innen az összecsoportosult tömeg
miatt csak lassú lépésben lehetett eljutni a templom előtti
térre, melyen egy nyirgalyaktól szegélyzett, virágokkal
behintett s belső szélein fehérbe öltözött leányoktól elf oglalt út vezetett keresztül. Ide érvén a főpásztor, előbb
egy hajadon, majd egy iskolás gyermek, utóbb pedig a
lelkész Hajász Pál úr által fogadtatott. A paplakban
azonnal megjelent superintendens úr üdvözletére a róm.
kath. plébános, majd pedig a helv. hitv. egyház küldött
sége, melynek nevében Nagy Ignác lelkész úr szólott a
meleg és őszinte rokonszenv hangján,
Junius 11-én az egyházlátogatási teendők elintézését itt is közebéd követé, melyen a város értelmisége
valláskülömbség nélkül jelen volt, s magvas köszöntőkben nyilatkozott.
Gr.

A siketnémák orsz. intézetének közvizsgája.
Ez idén először nyilt alkalmam junius 28-án a váci
m. k. siketnémák intézetének köz vizsgáján jelen lehetni,
és nem állhatom meg, hogy az ott nyert benyomásokat
és bennem támadt gondolatokat e lapunk olvasóival is ne
közöljem.
A közvizsga kezdetéül reggeli 9 óra lévén kitűzve,
már előbb is szép számú közönség, részint szülék, részint
más, az intézet ügye iránt érdeklődők, s ezek közt György
Aladár úr a „Hon"-nak tanügyi tudósítója is, az intézetnek udvarán és igen csínos kertjében gyűlvén össze,
vártuk a vallás és közoktatási ministerium megbízottját,
ki csak hamar a kitűzött időre Szalay Imre elnöki titkár úr személyében meg is jelenvén, az intézet derék
tanári kara Fekete Károly igazgató úrral élőkön, az érkezőt kitűnő szívélyes szavakkal fogadva, felmentünk az
újonnan emelt szárny épület 2-ik emeleti igen szép vizsga
termébe, hol is a növendékek már ünnepiesen felöltözve
várakoztak. Ministeri titkár úr néhány szóval elmondva
küldetésének célját, a vizsgát megnyitotta, mely azonnal
kezdetét is vette, egy fiu növendék értelmes és fennhangon elmondott imájával.
Mielőtt azonban a növendékek osztályonkénti megvizsgálásához fogtak volna, előlépett Prohászka tanár úr,
s egy igen szép és értelmes előadással tartott beszédben
kifejtette a siket-némák oktatásának végcélját s ezen cél
elérhetésének roppant nagy nehézségeit, szemben a közönséges népiskolák épérzékű növendékeivel, kik szintén
csak azon célhoz iparkodnak eljutni t. i. gondolataiknak
másokkali szabatos közlését s a tudományok elemeinek
elsajátítását; szólván még röviden a siket-néma oktatás
kétféle tanmódjáról t. i. a f r a n c i a , mely csak az írási
jegyek által történő, magát kifejezni tudás határáig terjed, és a n é m e t tanmódról, mely az értelmes szó kimondás és beszédig terjedő magas célig iparkodik növen-
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dékét felsegíteni. A váci intézet, raondá előadó ez utóbbi
célra tör, s hogy mennyire sikerült az intézet tanári karának e célt megvalósítani, arról kiván ma bizonyságot
tenni a magas kormány képviselője és a közönség előtt.
- Prohaszka úr mint az I-ső osztály tanára egyúttal
néhány szóval még megemlíté az I-ső oszt. tananyagának
mennyiségét, a vizsgát azonnal megkezdette, előszólítván
néhány fiu és leánynövendéket osztályából, kik a betűk,
egy és több tagú szavak kimondásában és leírásában a
tárgyak tulajdonságainak, színeinek megjelölésében meglepő ügyességet tanúsítottak, ugy hogy bátran elmerem
mondani: kogy különösen a mi az irást illeti, ritka I-ső
elemi népiskola van a hazában, mely növendékeit anynyira vigye egy rövid iskolai évben, mint a minő ügyességet ezen növendékek tanúsítottak A derék fiatal tanár
úr részesült is a ministeri megbízott tetszésében és a szülők s közönség hálás elismerésében.
A Il-ik osztály szép eredményt mutatott a nézlet
és szemlélet alapján — különösen házi — konyhai szerek
és állatok, ezek helyzete, számmennyiségéről nyert fogalmaik, egyszerű mondatokba foglalt élőszóval s irásbani
kifejezéséből.
A Ill-ik osztály pedig már a bővített mondatok
képzésében és megértésében.
A IV-ik oszt. pedig az olvasmányok elemezésében,
ragozás, fokozás, stb. mutatott igazán bámulatos ügyes-'
séget.
A IV. osztály vizsgája után egy kis szünet tartatott s a fiu növendékek lent a kertben felállított tornászati szerek körül csoportosítva, az illető tanár ur vezénylete mellett igen szép ügyességet és gyakorlottságot mutattak tel. A tornázás közben érkezett meg a váci r.
kath. püspök úr, ki igen meleg érdeklődéssel szokta —
mint tudomásomra esett — az intézet növendékeinek
haladását figyelemmel kisérni s most is nagy figyelemmel ott volt a vizsga végeztéig. A tornázás után ismét
felmentünk a vizsga terembe, hol reánk nézve a meglepetések egész sora, csak igazán még most kezdődött.
Előállott ugyanis Yida tanár úr az ő szelid és megnyerő modorával s előszólított osztályának t. i. az V-iknek növendékeiből többeket s szabadon kérdezve a növendékeket többféle tantárgyakból, nevezetesen a számtanból, természetrajzból stb,, egy más tanár a földrajzból és adtak a növendékek készséges, hangos szóval,
hosszú mondatokba foglalt feleleteket, ugy hogy bámulnia
kellett az embernek azon igazán fényes diadalon, mélyet
ezen derék urak véghetetlen hosszú és fáradságos türelem és kitartással az c g}^ermekek irányában mostoha
természetnek botlása felett kivívtak s e szánandó nyomorékok sajnálatra méltó fogyatkozását tűrhetővé s sorsukat
elviselhetővé tenni igyekeztek.
Az egésznek koronáját azonban — mint illik is —
maga az intézet fáradhatlan igazgatója Fekete Károly úr
tette fel a Vl-ik osztálylyal, kérdezvén az ezen osztályba tartozó növendékektől az alkotinánytant, a magyarok történetét s szavaltatván egygyel Eötvösünk

„Megfagyott gyermek" című megható költeményét, ki
azt mindenki által megérthetöen mondotta el mindvégig.
Az utolsó tárgy pedig volt az intézet cath. katechetája által tartott vizsga a vallásból és bibliatörténetből ;
s erre következett egy növendék által elmondott igazán
szép zárszó, megköszönve benne a magas kormány kegyes gondoskodását, rólok szegény siket-némákról, a jelen volt püspök úr és ministeri kiküldött urnák türelmes
béketűrését, stb.
Megvallom sokat hallottam s olvastam ezelőtt is
már, hogy mi mindenre képesek a mai időben már az
ily szerencsétlen tagjait az emberiségnek a siket-némák
intézetében vinni, szeretet-teljes bánás és ügyes tanmód
által, de hogy ily meglepő eredményt mutathassanak fel
velők, azt távolról sem voltam képes elhinni mindaddig,
mig e vizsgán saját szemeim s füleimmel meg nem győződtem a valóban bámulatos eredményről.
Ti valóban s z e r e n c s é s szerencsétlenek kiknek
sikerűi az ily. intézet i g a z i humánus hajlékába kerülhetni, mily nagy kincsnek juttok birtokába, melyet ha
Croesus gazdagságával bírnátok is, sehol a világon meg
nem vehetitek, hanem csak egyedül e hajlékban nyerhetitek el! Nagy lehet a szülői szeretet, mely titeket keblére ölel, de mit tehet az érettetek, az ily magokat feláldozó, irgalmas szivű és ügyes tanférfiak nélkül ? J A
szerencsétlen szülők ilyen még szerencsétlenebb gyermeke, csak az oktalan barommal marad egy vonalon:
ők emberré nem képezhetik a szó leguemesebb értelmében, mig e nemes férfiak Krisztusként meg nem érintik
fülöket és nyelvöket, hogy azok megnyílva és feloldozva
az emberi beszédnek és értelemnek útjában többé ne legyenek. Es uraim! mily elszomorító kevés, a roppant
nagy számú e fajta szerencsétlenekkel szemben, azon
szerencsések száma, kik e humánus intézet szárnyai alatt
elférhetnek !
Keleti K. statistikusunk, de a magam — ugyan
nem nagy kiterjedésű vidéken észlelt — tapasztalata
szerint is, esik hazánkban minden ezer lakosra egy siketnéma, tehát összesen 15,000 ily szánandó mostohája a
természetnek. A váci egyetlen ily nemű intézetbe pedig
nem vehető fel több, mint 130 — 140 növendék, s ezen
számmal is már túlon-túl terhelve az intézet. A többi
roppant számú siket-néma oktatás nélkül nő fel s ha csak
szüleik elegendő vagyont nem hagynak számukra, kenyeröket jobbadán koldulva kénytelenek megkeresni. Nem
kell-e itt e téren társadalmunknak, kormányunknak még
sokkal többet tenni, mint a mennyit ez ideig már tett ?
A magas kormány s különösen minden eddigi közoktatási ministere, igazán szivükön hordják e nemes célú
intézetet; de tehet e mostanában a minister és kormány,
a legjobb akarat mellett is többet?! A magas kormány
fenntartja az intézetet, fizeti annak tanárait s alapított
12 ingyenes helyet az intézetben vagyontalanok számára ;
s ezzel szemben csakis 26 alapítványi hely van, nemesJelkű cath. egy háznagy ok, néhány főúr és nemes ember-

barát által letéve, tehát összesen 38 alapítványi hely ;
mi kevés a szerencsétlenek roppant számához mérve ?
De a mi engem különösen fájón érintett az, hogy
az intézet növendékei közt a mult iskolai évben volt 17
prot. gyermek. Alapítványi hely pedig prot. hagyományozok részéről csak egyetlen egy, a Pálócy Horváth
Mária-féle, mely csakis 1870-ben kelt.
Mi kik a jelen időben úgy, mint hajdanta ön erőnkből a nevelésre, iskolákra, dijjpénzekre itthon és a külföldön olly sokat áldoztunk ; nem bírtunk volna-e érzékkel, szánandó szivvel, a legboldogtalanabb hitsorsosaink
iránt ? ! Nem, az nem lehet, hogy mi ne éreznők e szerencsétlen hitünk sorsosai nyomorát, s keblünk hangosan
meg ne dobbanna az ily boldogtalanok látására, épen mi
a kik a világosságot nem akarhatjuk megvonni senki
fiától. És ha 15 millió lakosa honunknak ad 15,000 némát,
akkor 3 milliónyi protest. hitünk sorsosai adnak három
ezeret s e roppant szám közül csak 17 nyerjen a legjobb
esetben évenként kiképeztetést? A legjobb esetben mondom mert ki kötelezheti a kormány élén álló férfiakat
vagy azon más hitfelekezetű alapítót, vagy ki végre az
intézet igazgatóját is arra, ha az ő nemes szive nem könyörül, hogy csak két protest. siket-némát is vegyenek
fel az intézetbe midőn alapítványunk ott nincs több csak
egy ? ! De bizonyára nem azért van nekünk csak egy
alapítványi helyünk ott — mintha egy ingyen hely megalapításához valami nagy tőke összeg volna szükséges;
mert egy alapítványhoz csakis 4000 frt tőke kívántatik,
hanem bizonyosan azért, mert a mi tehetősebb és áldozatkész hitünk sorsosai figyelme még ez ideig nem lett
senki által erre felhíva, s a nyomor nagysága nemesen érző, könyörületes szivükhöz még nem volt
oly közel hozva, hogy látására könyörületre serkenhetett
volna. Igen ti kiket Isten megáldott földi vagyon és jóléttel, nézzetek le s gondoljatok — kérve k é r ü n k ! —
ama három ezerre menő szerencsétlen prot. hitrokonokra,
kik felétek fordulva várják, némán kiterjesztett karjaikkal, az igazi keresztyéni szeretetnek azon filléreit, melyek
nékik egyedül képesek az emberi értelem világát megnyitni és szánandó nyomorult helyzetükön javítani.
Az izraelita testvérek tudjuk, e téren már sokkal
megelőztek minket; nekik nem sokára lesz a fővárosban,
csupán izraelita siket-néma gyermekek számára berendezett intézetök • Bécsben pedig van 20 alapítványi helyök,
és csak mi protestánsok maradnánk-e el ?! Nem, az nem
lehet, s hiszem hogy jóakaratú figyelmeztetésem megfogja teremni e téren is, Istennek oly igen tetsző jó gyümölcsét az igaz könyörülő felebaráti szeretetnek.
Az intézeti vizsga után, mely valamivel déli 12 óra
után érte el végét, Szalay Imre minist, elnöki titkár úr
megtekinté az igazgató úr kalauzolása mellett és a püspök úr kíséretében az intézet helyiségeit, fölülről egészen
le a szintén újonnan épült étteremig, hol még az ebéd
kezdetét is megvárta, sőt kimen ve a konyhába, a növendékek számára készült ételeket is sorba kóstolván, igen
ízleteseknek és táplálóknak találta. Az intézet minden

zugában pedig nagy rend, kitünŐ tisztaság és igazi nyájas, szeretetteljes otthonosság uralkodik, a mi mutatja,
hogy az intézet vezetése kitünŐ igazgatás alatt áll, s Fekete Károly úr igazán betölti helyét a többi intézeti tanárokkal együtt.
Ámde zárom már úgyis hosszúra terjedt tudósításomat, pedig volna még a mi lelkemet nyomia, de elhagyom egy más alkalomra, midőn tán ismét szerencsés
lehetek az egyetlen, de a maga nemében kitűnő országos
intézetünkről tudósítást adni; s addig is reménylem, hogy
a mi jó szívű prot. főuraink és vagyonosabb hitsorsosaink megfogják örvendeztetni, köztünk a jókat az ezen
nemes ember-baráti intézet oltárára hozott áldozataikkal.
Adja Isten !
Sz . . . . R K.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Válasz Batizfalvy I. tanár úrnak a „Ballagi
alapítvány" ügyében közzétett felhívására. Ballagi Mór
urat, kinek nevét az említett alapítvány létrehozása által
is óhajtanám és inditványozám megörökíttetni, több mint
egy negyed század óta van szerencsém részint mint volt
tanítványnak, részint mint volt tiszttársnak ismerni, és e
hosszú ido alatt mindenkoron, ugy is mint kecskeméti
r e f o r m á t u s theologiai tanárt, ugy is mint a pesti
e g y e s ü l t protest. theologiai intézet tanárát ugy ismerem, mint a ki buzgó lelkes harcosa volt a protestantismus elveinek, de feltétlen híve nem volt sem Kálvinnak
sem Luthernek, és igy őt kizárólag sem a szigorúan
confessionalista kálvinisták, sem a lutheránusok nem mondhatják magukéinak, hanem magunkéinak mondhatjuk mi,
kik az evangeliomi protestántismus hivei vagyunk, tartozzunk bár külsőleg akár a kálvini akár a lutheri egyházhoz. Következőleg az én nézetem is az, hogy az Ő
nevét és emlékét ugy örökítjük meg legméltóbban ha
attól a szigorú felekezetiesség jeliegét lehetőleg eltávolít
juk. S ha én mégis a pesti ref. theologiai intézet javára
inditványozám a szeretett tanár nevét viselendő alapítványt létesíteni, ez történt részint azért, mert egyelőre
nem tudtam, hogy vájjon az indítványomban foglalt alapgondolat visszhangra találand-é, és igy nem hogy két
felekezet, de csak hogy egy felekezet szegény ifjai közül
is lehetend-e egy-kettő részére némi segélyt biztosítani;
történt pedig másrészről azért, mert a pesti ref. theologiai intézet — melyhez Ballagi Mór neve különösen hozzá
van forrva, — ha ma épen kizárólag református jellegű
is, de keletkezésében e g y e s ü l t p r o t e s t á n s jellegű
volt, és én nem kételkedem, hogy ilyenné leend ismét,
ha ma még nem, hát holnap, ha a jelen évtizedben talán
nem is, de elérkezik az az idő hamarabb, mintsem a jelen
évszázad bezáródnék. Es igy az én hitem szerint azon
alapítvány, mely ma a pesti reform, theologiai intézet

részére tétetik, rövid idő múlva az egyesült magyar prot.
egyház alapítványa leend. Hogy azonban addig is, mig
ezen idő bekövetkeznék, kifejeztessék a létesítendő alapítvány által azon gondolat, miszerint Ballagi Mór miud
a két prot. egyháznak tisztelt s szeretett tanára volt,
készséggel magamévá teszem Batizfalvy úrnak azon indítványát, hogy a létesítendő alapítvány ne legyen confessionalis jellegű, hanem annak jövedelmében a pesti
ref, theologiai intézet egy vagy több növendéke mellett
a hazai ág. hitv. evang. egyháznak is egy vagy több
theologus ifja részeltessék.
Hogy ezen alapítvány mik épen kezeltessék, a jövedelmek kiknek, kik által osztassanak ki ? az e feletti
intézkedés oly időre lenne halasztandó, a midőn a mindkét hitfelekezetű tanítványok közül minél többnek Budapesten való összejövetele reménylheto. Az adakozások
közzététele csak f. év szeptember havában kezdetik meg,
egyelőre csak annyit jelentek, hogy azok elég szép sikerrel folynak, és egyszersmind többen kötelezték magukat egy bizonyos összegecskének évenkénti fizetésére,
vagyis az alapítvány létesítésének tettel való előmozdítására. F A R K A S J Ó Z S E F .
* Schneller István eperjesi theol. tanár, pozsonyi
theol. tanárrá választatott, s egyúttal ideiglenesen a fogy mnásiumban is fog tanítani.
* SopronybÓI azon megdöbbentő hirt vészük, hogy
B o s s z á g h J á n o s előbb késmárki, 1873/4 óta pedig soproni lyceumi tanár, ki f. hó 3-dikán indult Sopronból útnak
Helvétzia felé a nyári szünidők egy részét ott töltendő,
Julius 7-én Landeckben Tyrolisban az Inn folyó hullámaiban kereste s lelte halálát. Benne a tanügy szintoly
képzett, mint buzgó s lelkes szakférfiat vesztett. Mi bírhatta a boldogtalant ezen lépésre, rejtély. A búskomorságnak vagy életuntságnak semmi jelei sem mutatkoztak
rajta, sőt derült kedélylyel s eltelve a teendő szép ut
örömeivel, búcsúzott el f. h. 2-dikán kartársaitol, kikre
annál lesújtóbban hatott a borzasztó hír. Kik ismerték
szive jóságát, szeplőtlen tiszta jellemét s különösen azon
kegyeletet s szeretetet, melylyel csüggött édes anyján kinek ő volt egyedüli támasza, kénytelenek feltenni, hogy
csak pillanatnyi elmeháborodásban keresendő szerencsétlen
tettének oka. Uti társának s a parton levő embereknek
mentési kísérletei haszontalanak voltak,. nyomtalanul
elsodorták hulláját az Inn örvényeinek zajló habjai, A
helyszínére sietett egyik tanártársa meg tett minden intézkedéseket a hulla megtalálására de mind eddig hasztalanul. Áldás emlékére !
* A „Ker. Magvető" most megjelent füzete újságolja,
hogy a kolozsvári unit. főiskola tanári kara, az angolok
példájára elhatározta, hogy ezután a főtanácsi gyűléseket
felolvasásokkal köti össze. Eddigi megállapodás szeriűt
ily alkalmakkor két felolvasás tartatnék, egy elméleti és
egy gyakorlati tárgyú, amihez a főtanács tagjai is hozzászólhatnának. Utánzásra méltó eszme !
* A tiszalúci ref. egyház jul. 15-én örömünnepet
ült. Uj lelkésze Rigó Lajos, volt hernád-némethi segéd-

elkész, ezen a napon foglalta el hivatalát, az egyházmegyei gyűlés majd a superintendentia megerősítő Ítélete
után. Nagy többséggel választotta őt meg a nevezett gyülekezet még mult év május havában, de bizonyos emberek izgatása folytán gyűlésről gyűlésre kellet vándorolni
ennek a választási ügynek, kétszer is volt elrendelve vizsgálati bizottság. H o g j teljeséggel nem simonia utján jutott
parochiájához, annak legvilágosabb bizonysága az a törhetlen ragaszkodás és osztatlan lelkesedés, mely elhozatala
alkalmával nyilvánult, midőn férfiak és nők hosszú kocsi
sorok kiséretében zászlókkal és lobogókkal mentek érte a
szomszéd községbe Most már itt van közöttünk a papi
jelleméről és szelidségéről ismert ifjú lelkész s megkezdette
működését. Erőt, kitartást kivánunk neki a nehéz pályán,
amelyen virág épen nem nyilik, de tövis igen is sok terem.
Zengjen szeme ellőtt Senecának e bölcs mondása »Amiért szenvedni nehéz volt, arra visszaemlékezni édes".
*

Nagyváradon a megürült lelkészi állomásra az
egyik pártjelöltje T ó t h S á n d o r volt budapesti segéd-

lelkész, a másiké K u n B é l a ottani káplán. Érdekes
gyűlése volt legközelebb az egyház szavazó tagjainak,
a mennyiben összehasonlítás és vita történt a tiszántúli
és dunamelléki egyházkerület hitnézetei között, s nevezetes, hogy Debrecen tövében kidcsos Nagyváradon a többség Dunamelléke mellett nyilatkozott.
* Tóth István alsó-fegyverneki nyugalmazott néptanító úr 85 évi pályafutása után julius 3-án megtért a
sír csendes nyugalmára. Egy félszázadon túl híven munkált a nevelés terén, s 1872. óta az egyház által nyugdíjaztatott. Nagy családjában szerető jó atya, a tanitó-karnak egyik dísze, ismerői körében becsült egyéniség volt.
A temetési szertartást a templomban t. Göbel Grerzson
helybeli, a sírnál Bacsa Béla fűzes-gyarmati ref. lelkész
és Arany Lajos v.-ladányi ref. néptanító végezték, igen
helyesen mutatván fel az első szónok egy jól átgondolt
beszédben a néptanítót a társadalomban. Legyen áldott a
boldogult emléke ! BACSA B., ref. lelkész.

D a X I R I P E T I É i S E I K : .

Megjelent és T B Ó C S A w ^ r i I B E Z E S T - ^ L - A J ^ T könyvkedésében SÁROSPATAKON kapható:

Lang Henrik „Válogatott vallásos beszédei." Fordította
MITR0V1CS GYULA ref. hittanár. Á r a I f r t 2 0 k r
„Egyháziatlanság és üres templomok." IRTA MITROVICS GYULA
ref. hittanár. Á r a 5 0

„Gyászdalok és

kr.

bÚOSÚliangOk."

GrÉRECZ KÁROLY, Á r a I f r t 4 0

„Gryászdalok."

Protestáns

temetkezési

használatra

irta

kr.

Prot. temetkezési használatra irta GÉRECZ K Á R O L Y . Ára 70 kr.

A sárospataki ref. Kóla összes Kiaflványairúl árjeiyzeffl Imin szolsál
Pályázat tanári állomásra.
A m.-szigeti ref. lyceum gymnasialis
előadandó tárgyak a I I I . IY. ós Y-ik

osztályában

osztályokban

órával. Évi díjazás 7 0 0 forint, ha azonban

a

vallás,

egy t a n á r i állomásra pályázat nyittatik. Az
mennyiségtan,

várakozásnak és igényeknek

történelem

és földrajz heti
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megfelel, az ideiglenes egy év

leteltével, a rendes tanárok sorábai lépéssel az évi díjazás 5 0 forinttal javittatik, a mellett e rendes díjazás minden 10-ik működési óv után 5 0 forinttal feljebb emeltetik.
Az ezen állomást elnyerni kívánók fölkéretnek, hogy kellően felszerelt folyamodványaikat

legfel-

jebb folyó évi augusztus hó 15-ig Yeréczy Lajos helyettes felügyelő gondnok úrhoz M.-Szigetre beküldeni
szíveskedjenek, miután az

iskolai

óv

szeptember

1-ső napján veszi kezdetét, a mely időben a megválasz-

tandott tanár belyét elfoglalni köteles.
Kelt M.-Szigeten, 1 8 7 7 . évi julius hó 15-ik napján tartott pártfogósági gyűlésből.

A lycetimi

küligazgatóság.

A nyíregyházi

ág.

ev. hat osztályú gymnasiumban folyó évi szeptember hó elsejével betöltendő

mathesis-physikai rendes tanszékre pályázat hirdettetik, megjegyezvén, hogy a mennyiben a szaktárgyak óráinak
száma meg nem ütné a hetenként tartandó 2 2 tanórát, a megválasztott más tantárgyak kezelését is tartozik elvállalni. Fizetés 1 0 0 0 forint, végleges megválasztásra ós teljes fizetésre azonban szaktárgyaiból főgymnasiumra képesített, vagy már tényleg működő rendes tanárnak van csak kilátása,

tanárjelöltek s oklevéllel

nem birók 8 0 0 f r t mellett próbaévre választatnak.
Pályázók okmányokkal felszerelt kórvényüket folyó évi augusztus hó 26-ig szíveskedjenek „ K r a lovánszky Gyula isk. felügyelőhöz Nyíregyházán" küldeni.
Nyíregyháza, 1 8 7 7 . évi julius 15.

Martínyi
l_2

József,

iskolai jegyző.

A dunántúli ágost. hitv. evang.
is kívánatos) és mathematikai

tanszékre

mig a rövid idő múlva folyóvá teendő

soproni lyceumban a t e r m é s z e t t a n i (vegytan

egyházkerületi
ezenuel

pályázat hirdettetik. Rendszeresített fizetés addig

Királyföldi-féle

is

alapítványból felebb emeltetnék 9 4 0 frt o. é. ós a

tanári oklevél megszerzése után tandíj osztalék mintegy 3 0 0 frt. A kerületi gyámoldán kívül létezik külön
tanári nyugdij-alap.
folyó évi augusztus hó 10-dikéig

Pályázni szándékozók okmányokkal felszerelt folyamodványaikat
Müllner Mátyás lyceumi igazgató úrhoz Sopronba küldjék be. Győrött,

1 8 7 7 . julius 16.

Karsay
l_3

Sándor,

superintendens.

Pály
Az eperjesi ág. hitv. evang. kerületi hittanintózetnél az 1 8 7 7 / 8 - d i k tanévvel egy rendes t a n á r i
állás betöltendő. Ezen állással a hit ós erkölcstan tanítása s az uj szövetség
Rendes évi fizetés 1 2 0 0 f r t és tandíjosztalók

magyarázata van egybekötve.

Pályázók kérvényeiket, melyekben életkoruk, állapotuk, tanul-

mányaik, nyelvismereteik és eddigi netáni szolgálataik okmányokkal igazolandók, folyó évi augusztus 10-dik
napjáig a superintendensi hivatalhoz Rozsnyóra küldjék be.
(JzsTvXíS

2—3

I s t v á n ,

superintendens.

Az aradi ág. hitv. evang. gyülekezet négy osztályú elemi iskolájához az 1877/8-dik tanévre egy
kópezde végzett, nőtlen tanitó kerestetik, ki a magyar és német nyelvet tökéletesen birja, valamint az orgonálásban is jártas.

Fizetés 4 0 0 f r t , a tandíj 10°/ 0 -ka, offertorium, lakás és fiitós.

A tanitó ügyességétől

függend annak állandósittatása ós fizetésének felemelése.
A folyamodványok, melyekből az illető képzettsége, jelleme, eddigi működése stb. kivehető, folyó
évi augusztus 10-dikéig alólirotthoz beküldendők.
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Stiegler

Gusztáv,

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: F a r k a s József.
Nyomatott: Deutsch M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

evang.

lelkész.

30.

Huszadik évfolyam.

MS.

Budapest, 1877. julius 29.

PROTESTAUS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
E l ő f i z e t é s i díj:

Szerkesztő- és
K IA
VIII

Hirdetések

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt.. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

DÓ-HIVATAL:

ker. M á r i a - u t c a 10. sz. I. em.

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

T e l j e s számú példányokkal mindég- szolgálliatunk.

Ehhez nem sok kell, hogy megérthessük: de sok kell,

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésök a
mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek, "f^f

hogy alkalmazzuk.
Nézzünk

elősorolni:

egyet irt,

Jan. XIII. 35. Erről ismerik meg
mindenek, hogy én tanitványim vagytok, ha egymást szeretenditek.

Majd kétezer éve, hogy Üdvözítőnk a földön meg-

körül

a keresztyén

felekezetek

Alig lehet a sok felekezeteket név

nagy tömegében.
szerint

A ker. felekezetek közeledése egymáshoz.

csak

de a lobogójára

és ez egy a „szeretet l

mégis

u

mindenik

A szeretet ám,

de csak e l v b e n ! Már pedig; mit ér nekem a kincs,
ha az csak elvben az enyém, tényleg pedig tán egy
egészen ismeretlen idegené. Igy vagyunk a keresztyén
felekezetekkel is. Igy vagyunk különösen ezek vezérférfiaival! . . . A. legnagyobb

jelent s újra távozott. Feltűnt mint a fény az égen,

szeretetet

s eltűnt, a földnek lakóit felrázva álmaikból, munkára

hirdeti.

ébresztve a szunnyadókat; de a munkálódónak kezébe

Az

az életből
„Evangy.

része

nem

ismeri a

és alkalmazásból : de mégis
Prot.

Lap"

mult

óv november

fáklyát adott, hogy azzal haladjon a nehéz munkában,

10-diki számában megrója a budapesti ref, ifjúságot,

hogy azzal szentelje

„szeressétek egy-

hogy énekkara közreműködése által, magát az unita-

meg az evangyeliom

rismus ministránsává aljasitotta (?). Nem akarom, e

vila gát, a mely világ azonban testeket világítván meg,

nézetem szerint nemes közreműködést jogi szempontból

mást!"

E fáklyával

meg é l e t é t :
gyújtotta

csak az á r - érinteni, annál kevésbbé akarom kimutatni, hogy e
szempontból a ref. ifjúság, mint ilyen, correct járt-e
nyékból veszik észre a f é n y t ; de annak boldogságát
el, midőn református dalárdájával (mint r e f o r m á nem élvezhetik! . . . Fájdalommal tekintünk magunk
t u s s a l ) az unitáriusok isteni-tiszteleténél közreműkörül a tények ilyetén állása mellett s hiába törek-

ezek árnyékot vetnek,

szünk

a fényt,

tárgy

másik

s némely lények

a világosságot

oldalára

vinni,

a megvilágosítandó

szomorú

tapasztalatra

ködött ; mert jól tudom,

hogy ez esetben mint vert

hadseregnek kellene kapitulálnom. De rég óhajtok ama

ébredünk t . i. a már világosságot látott oldal sötétül

megjegyzésre reflpctálni s az életre mutatva,

el s újra és újra kell körüljárnunk:

jelzett jeligére utalni.

de az árnyékot

A pesti ref. ifjúság örömmel ajánlja fel szolgá-

megszüntetni nem áll hatalmunkban.
Igy vagyunk az evangyeliom világosságával ! —
Jézust,

mint eszményképet állítjuk fal,

fenn

irunk tudo-

latát

a szeretet

gyakorlására

s ki hinné,

hogy e

miatt megróják ? ! . . . De a pesti lutheránus egyház

mányosnál tudományosabb exegesiseket, az egyes sza-

is ajtót nyitott az unitárius

vak jelentése felett, vitatkozunk: de a mit igen könnyen

én szivemből örülök, hogy e miatt senki sem kiáltotta

meglehet érteni, a mihez még nagyobb tudom ányosságu

az „anathema est.ot!"

exegesis sem kell, azt csak elmondjuk és a legritkább
esetben akarjuk érvényesíteni. „Szeressétek egymást!"

Menjünk

tovább

s

isteni

vizsgáljuk

tisztelet előtt, s

röviden

mire

hí fel bennünket korunk ! ? Az egyháziatlanság ellen
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emelünk panaszt, s e ténynek forrásait kutatjuk, be

a gyűlölet tüzét! A miért a felvilágosodott kor méltó

is akarjuk dugni; de szépen visszavonulunk, ha ma-

átokkal illethetne. A múltnak bűnei nem arra valók,

gunkon kell kezdeni.

Nézetem

szerint

korunk nem

hogy azért az utód lakoljon!

közönyös a vallásosság iránt, de közönyös a felekezeti
szűkkeblűség iránt,

s azért

hogy ne mondjuk saját

azt k ö v e t e l i

tőlünk,

Ha
felekezet

azonban

azért

bosszankodnánk,

hogy egy

hivei „ a szentháromságot elég bátrak nem

felekezeti tanainkat a mási-

hinni", ismét csak Idvezitőnk parancsa ellen vétenénk;

kénál jobbnak, hanem igenis iparkodjunk a legjobbak

mert a főparancsot, a szeretet parancsát hágnók á t .

k ö v e t e l i , hogy becsüljük azokat, kik néze-

Mi nem tehetjük az emberek lelki üdvét a szenthá-

lenni;

teinket nem irják a l á ; k ö v e t e l i ,

hogy egymás iránt

romság hitétől f ü g g ő v é ;

kölcsönösen

követeli,

tágabb körben, de azon vallás-nézet

türelmesek

legyünk;

hogy

nemes célok elérésében akármely felekezetbeli társun-

mert

ha ezt tesszük, bár
hibájába esüuk,

mely az ő vallását t a r t j a egyedül üdvözítőnek!

kat tőlünk kitelhető módon gyáraolitsuk!

Szerény nézetem szerint a keresztyén felekezetek

Es most már kérdem : kell-e e követelményekhez

egymáshoz ma már igen közelednek, s e közeledésben

kommentár ? ! Nem jogosak-e ezek, s ha igen : mért

én

nem hajolunk meg előttük ? !

„szeressétek egymást, arról ismeri meg a világ, hogy

kerülheti
kezeti

Különösen nem

ki figyelmünket,

szűkkeblűség

nem eredményezett!

h o g y a fele-

soha

idvezitőnk

parancsát

látom

az ón tanitványim vagytok!"

teljesülésbe

menni:

N e akarjunk a közeledés

semmi j ó t

ellen küzdeni, sőt akarjuk azt előmozdítani, ne féljünk

De így állván a dolgok:

az e miatt keletkezhető bajtól, az nem fenyeget ; de

hol találunk a felekezetek között közeledést?

igenis" fenyeget a baj, és magával sodor az örvénybe,

Ott, a hol az ifjúság szivéből a szeretet

tüze

ha féltékenyek vagyunk; mert a féltékenység magunk

ki nem a l u d t ! . . . Óh pedig ezt mesterségesen ki is

iránti bizalmatlanságból származik, a mennyiben nem

lehet irtani, meglehet semmisíteni! Engedjük az i f j ú -

érezzük magunkat elég erőseknek az illetőket magunk-

ság szeretetét erős fává nőni, s ón nem félek, hogy

hoz láncolni.

ebből

bármely felekezetre veszély jöhessen,

szaporodunk

(mint protestánsok)

pártolókban!

Különben

h a nem

Különben nem akarok polémiát kezdeni; e soraim

számban, de igenis

Írására csak azon tapasztalat indított, melyet a külön-

is nem a számszaporitás a

protestantismus feladata, hanem a szeretet evangyeliomának a papírról

ós a könyvekből

az életbe

való

áttültetóse !

féle felekezetek különféle rétegei között történt

meg-

fordulásom közben gyűjtöttem.
Tartsuk szem előtt a felvett jelszót, s ez által
hathatós szolgálatot teszünk az emberiségnek, előmoz-

Hisz a felekezetek

egymáshoz ma már úgy is

dítjuk a felekezetek egymáshoz való közeledését. De

simulnak. Tekintsünk be pl. az oly iskolákba, a hol

tegyük ezt igazán s önzetlenül, s erről fogja a világ

a papság nem feszeleg a felekezeti szűkkeblűség kö-

megismerni,

zött, mit l á t u n k ? L á t u n k a világ mindenféle feleke-

tanítványai vagyunk !

zetéből tanítványokat,

hogy Jézus

kik az előadott vallástant kö-

TURCSÁNYI

zösen tanulják és lesznek igen derék polgárok, emberek,
jó apák ós anyák, hü egyházi férfiak stb.

GYULA,

ev. kg. lelkész.

Szolgálhatok

erre példával i s ! Természetes a közvetlen
veszem e példát.

valódi ós nem névszerinti

körömből

A kolozsvári ág. h . ev. iskolában

van 2 1 0 tanítvány, ezek közül evang. ág. csak 7 0 ,

ISKOLAÜGY.

/

róm. kath. 9 0 , a többi református, zsidó és unitárius.
Es a legjobb viszony van a tanitv ányok között, pedig
a vallásos
golva,

nevelés

de a szorosabb

épen

nincs

értelemben

elhanya-

vett felekezeti

Iskolai

értesítők.

— Második közlemény. —

1) A pestmegyei ág. h. esperesség pártfogása alatt
álló
a
s z ó d i ev. algymnasium értesítője. Igazgató Csentanok kisebb nagyobb mórtékben háttérbe szorulnak.
gey Gusztáv. Tanulók sz. 125.
Hisz a gyermek a dogmatikát úgy sem érti meg, de
2) A b a j a i kir. kath. főgymnasium értesitője.
ha szólnék neki a dogmák miatti üldözésekről, s kiIgazgató Bándl János. Értekezés: Néhány szó a terméemelném, hogy a pápisták az eretnekeket (protestánszettudományok gymnasiumi kezeléséről és beosztásáról,
sokat) megégették, s itt elhallgatnék, felgyújtottam
Hekinger Istvántól. Tanulók sz 315.

3) A b a l á z s f a l v i főgymnasium, tanítóképezde
és elemi népiskolák értesítője. Oláh nyelven. Igazgató
Antonelli János. Értekezés: A balázsfalvi iskola rövid
története, Antonelli Jánostól. Tanalók sz. a gymnasiumban 312, a tanitóképezdébe.n 20, az elemi iskolákban
214.
4) A b á r t f a i kath. kisgymnasium értesítvénye.
Helyettes igazgató Hunka Emánuel. Tanulók sz. 52.
5) A b é k é s i helv. h. hat osztályú reálgymnasium
értesítője. Igazgató Osváth Ferenc. Tanulók sz. 152.
Önképzőkör alakult s a tanári kar ifjúsági könyvtárt
állított fel.
6) A b é k é s c s a b a i ág. h. ev. algymnasium
értesítője. Igazgató Horváth János. Tanulók sz. 92. A
békéscsabai algymnasium 1870-ben u. n. „latin nyelvvel
kapcsolatos polgári iskolává" alakult át, a következ'5
évben reálgymnásiummá lett, a jelen tanévben azonban
ismét elhatározta a presbyterium, hogy tekintetbe véve
az egyház jelenlegi anyagi helyzetét, az iskolák évrőlévre való szaporításának kényszerűségét, tekintetbe véve
másrészt azon körülményt, hogy a reál irányú tanulók a
gymnasialis tanulókhoz képest mindig szembeszökő kisebbséget képeznek : a reálgymnasium alakíttassék át
azzá, a mi eredetileg volt, t. i. gymnasiummá.

12)Abudapestikereskedelmiakadémia
évi jelentése. Igazgató Lewin Jakab. Értekezések: Az
akadémiábanl877. febr. 4-kén tartott Deák-ünnep (talán
jobban mondva ünnepély) leírása: Az igazgató megnyitó
beszéde. Deák Ferenc a nemzetgazdaság terén, Weisz B.
F.-től. Ünnepi beszéd, Névy Lászlótól. Tanulók sz. 332.
Az iskolai takarékpénztárak nálunk talán egy intézetben
sem indultak oly szép fejlődésnek, mint a budapesti kereskedelmi akadémiában, ahol 209 tanuló takarékoskodott
s az általuk betett összeg 1609 frtra rúgott. Az igazgatóság örömmel constatálja, hogy ezen intézménynek az
ellenfelek által megjósolt káros következményeit nem
tapasztalta.
13) A b u d a p e s t i II. k e r ü l e t i
állami
r e á l t a n o d á n a k (ezelőtt budai kir. főreáltanodának)
huszonegyedik évi jelentése, az intézet fönnállásának 22.
évében. Igazgató Dr. Say Móric. Értekezés : A család és
az iskola, Reif Jakabtól. Tanulók sz. 418. Ezen iskolában történik a budapesti középidőnek meghatározása,
mely szerint azután a magyar birodalom összes vasúti órái
igazittatnak, s ugyanitt határoztatik meg a fővárosi tanács
megbízásából a világító gáz fényereje. A negyedik osztály két párhuzamos osztálylyá választatott szét, s e
szerint a mult évben az iskolának 9 osztálya volt.

7) A b é k é s g y u l a i polgári fitanoda értesítője.
Igazgató Elek Lajos. Tanulók sz. 99, az ismétlő iskolában 213. Mint a lelkiismeretességnek követendő példáját
emeljük ki ezen értesítőből, hogy az igazgató szükségesnek
látja jelenteni, miszerint egyik tanártársa egy napon és
másodízben két napon, betegség miatt előadást nem tarthatott.
8) A b e r e g s z á s z i államilag segélyezett polgári
fitanoda harmadik évi értesítője. Igazgató Katinszky János. Tanulók sz. 85. A lefolyt évben Békássy Sándor tanár, az iskolának alapitója, elhunyt. Iskolai takarékpénztár van.

14) A b u d a p e s t i VI. k e r ü l e t i á l l a m i
f ő r e á l t a n o d á n a k ötödik évi értesítője. Igazgató
Hofer Károly. Értekezés: Irodalmi művek olvastatásáról,
Dr. Alexander Bernáttól. Tanulók sz. 590. Ez intézet
egyike legnépesebb tanintézeteinknek, pedig még népesebb is lehetne, ha helyiségei szűkek nem volnának. A
mult évben is 64 tanulót, kik még fölvételre jelentkeztek,
az igazgatóság más intézetbe volt kénytelen utasítani.
Két párhuzamos osztály állíttatván fel, az intézet 10 osztályból állott.

10) A b r a s s ó i bel- és Bolonya külvárosi m. kir.
állami elemi népiskolák értesítője. Igazgató Orbán Ferenc.
Tanulók sz. az elemi osztályban 409, az ismétlő iskolában 171, összesen 580. A lefolyt tanévben a fiúiskolánál
az 5-ik a leányiskolánál a 6-ik osztályt megnyitották.

matikai története a reáliskolák VIII. osztályában, Tankó
Jánostól. Tanulók sz. 432. A lefolyt évben nyittatott meg
a 7-ik osztály. Az ifjúság, különösen az alsó osztályokba,
ismét oly nagy számmal jelentkezett, hogy az első és
második osztály mellett engedélyezett egy-egy párhuzamos
osztály dacára, száznál több tanulótól a fölvételt hely
hiánya miatt meg kellett tagadni.

15) A b u d a p e s t i IV. k e r ü l e t i (belvárosi)
k ö z s é g i n y i l v . f ő r e á l t a n o d a huszonharmadik
tudósítványa. Igazgató Ney Ferenc. Értekezések : Viszony9) A tolna-baranya-somogyi ág. h. ev. egyházmegye
pontok
a szülői ház és iskola kölcsönös vonatkozásaihoz,
b o n y h á d i algymnasiumának értesítője. Igazgató WiesNey Ferenctől. Beszéd az 1877. évi jun. 8-án a tanodáner Boldizsár. Tanulók sz. 146. Ez iskola népessége
folytonosan gyarapodik, a mi — m i n t igen helyesen jegyzi ; ban rendezett koronázási emlékünnepély alkalmával, Ney
Ferenctől. Tanulók sz. 682. Három párhuzamos osztály
meg az igazgató jelentésében, — főkép annak tulajdotartatván fen, az intézet 11 osztályból állott.
nitható, „hogy a tanári kar főtörekvése a magyar nyelvet, ennek inint tannyelvnek kizárólagos és szigorú hasz16) A b u d a p e s t i VIII. k e r ü l e t i (Józsefnálatával, a német ajkú tanulók által is úgy elsajátíttatni,
városi) k ö z s é g i f ő r e á l i s k o l a hatodik tudósítványa.
hogy azt mint anyanyelvüket használhassák."
Igazgató Felsmann József. Értekezés : Magyarország prag-

11) A b u d a p e s t i k i r . J ó z s e f-müegyetem
programmja. E programm a jövő évre szól. Tartalmát
képezik : Kivonat a műegyetem szervezeti szabályzatából.
Az 1877/8.tanévben előadandó tantárgyak. A műegyetem személyzete.

17) A b u d a p e s t i II. k e r ü l e t i k ö z s é g i
n y i l v . p o l g á r i l e á n y i s k o l a második tudósítványa. Igazgató Dr. Bohus Rezső. Tanulók sz. 190,
59*

18) A b u d a p e s t i VII k e r ü l e t i n y i 1 v | A mult évben elhunyt Szalay István az iskolának 10,000
k ö z s é g i p o l g á r i l e á n y i s k o l a negyedik tudófrtot hagyományozott, mely összegnek kamatai ösztönsítványa Igazgató Vajdafy Ernő. Tanulók sz. 353. A
díjakra fordítandók.
beiratkozott tanulók nagy száma miatt az I. és II. osz23) A c s á k t o r n y a i államilag segélyzett városi
tály mellett a lefolyt évben is egy-egy párhuzamos oszpolgári fiúiskola ötödik értesítője. Igazgató Valló Vilmos.
tályt kellett nyitni, és még igy is hely sziike miatt száTanulók sz. 55. Tannyelv a magyar. Tanári könyvtár alamos jelentkezőtől tagadtatott meg a fölvétel. A tanári
píttatott.
testület az iskolai takarékpénztárakra nézve vélemény24) A c s á k t o r n y a i községi tanodának tudósítadásra szólittatván fel, egyhangúlag ellene nyilatkozott
ványa Igazgató Polyák Mátyás. A fitanulók sz. 200, a
ezen intézménynek.
leányoké 201, összesen 419; az ipar-ismétlő-tanodában 104
19) A b u d a p e s t i VIII. k e r ü l e t i k ö z s é g i
25) A c s u r g ó i ref. nagy-gymnasium értesitvénye.
n y i l v . p o l g á r i f i ú i s k o l a első tudósítványa. IdeIgazgató Bosznai István. Tanulók sz. 181.
iglenes igazgató Fillinger Károly. Tanulók sz. 142. Ez
26) A d e b r e c e n i r. kath. gymnasium értesítője.
intézetnek, mely a lefolyt évben alapíttatott, még csak
Igazgató Sólyomi József. Értekezés : Egy elfeledett munegy osztálya van, de e mellé párhuzamos osztályt kellett
káról (Mészáros Ignác „Kártigám"-járói), Dengi Jánostól.
felállítani. A 2-ik osztály jövő évben nyittatik meg.
Tanulók sz. 56. A kegyes tanitórend, mint több hazai
20) A b u d a p e s t i II. k e r . k i r . e g y e t e m i
gymnasium fentartója, belátván annak szükségét, amit
k a t h . f ő g y m n a s i u m évi értesítője Igazgató Dr.
egyik közelebbi számunkban mi is figyelmökbe ajánlottunk
Lutter Nándor. Értekezés : Éva, Madách „Az ember traprotestáns tanintézeteink kormányzó testületeinek, hogy
gédiája" cimű drámai költeményében, Tomor Ferenctől.
t. i. a tanárnak okvetlenül szüksége van külső qualificaTanulók sz. 331. Két párhuzamos osztály állíttatott fel.
tióra : a rend növendékeit, kik eddig mint tanárok műA minister Toldy Ferenc könyvtárának nagyobb részét
ködtek s kik az érettségi vizsgálatokat jó sikerrel letették,
ezen iskola könyvtárának ajándékozván, ez ajándékot az
a theologiai tanfolyamra küldötte, hogy ezen tanfolyam
intézet a lefolyt évben vette át.
végeztével a budapesti egyetemen a középtanodai tanár21) A b u d a p e s t i k i r . k a t h . f ő g y m n a s i u m
képezde három évi folyama alatt magukat a tanári páértesítője. Igazgató Dr. Corzan Avendano Gábor. Értekelyára képesítsék és a tanári vizsgálatot kiállván, a rend
zés : Alighieri Dante és kora (mutatvány „A keresztény
tanintézeteiben mint rendes tanárok működhessenek. Ezen
költészet története" cimű munkából), Kürcz Antaltól.
időtartamra a kegyes tanitórend tanerőiben megfogyatTanulók sz. 480. Az intézet a lefolyt évben költözött át
kozván — nagy áldozattal, egyelőre 3 gymnasiumában,
újonnan épült, monumentális palotájába. Az első osztályba
nyilvános pályázat mellett világi helyettes tanárokat al145 tanuló jelentkezvén, két párhuzamos osztályt kellett
kalmazott. Ezen gymnasiumok egyike a debreceni kath.
felállítani.
gymnasium, melyben pályázat folytán öt világi tanárje22) A b u d a p e s t i r e f . f ő g y m n a s i u m érte- jelölt bízatott, meg a tanári teendők teljesítésével ; csakis
sítője. Igazgató Vámossy Mihály. Tanulók sz. 342. A tanári
az igazgató áldozár tagja a rendnek.
kar a ministeri középtanodai rendtartás alapján egy, a
27) A d e b r e c e n i helv. hitv. egyház nyolc oszdunamelléki superintendentia középtanodáiban életbeléptályú leáuynevelő- intézetének értesitvénye Igazgató Dócy
tetendő rendtartási javaslatot dolgozott ki, mely a jövő
Gedeon. Növendékek sz 152.
évi egyházkerületi gyűlésen vétetik majd tárgyalás alá,
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Lukács Ödön nyíregyházai ref. lelkész, s a
egyházmegye egyik tanácsbirája.
Budapest,
könyvkiadása, Sárospatak, nyomatta Steinref. főiskola betűivel 1877. Ara 1 frt 80 kr.

Ha a prédikáció irodalom változatos és hosszúképű
sorain végig tekintünk ugy fogjuk találni, hogy a gyakorlati theologia ezen ága az, a mely legtöbb terméssel

C

dicsekedik. Mig a katechetika, liturgika, általában a gy akorlati theologia más egyéb ága csak ugy elvétve terem
egy utilaput vagy egy debreceni vad rózsát, addig a homiletika termékeny talaja buján növeli a sok virágot.
Az igaz aztán, hogy ezek között is sok a pipacs. De
mindegy, legalább van mibe válogatni s nem vagyunk
kénytelenek minden lépten nyomon az idegen szellem
mankóját vonszolni. Habár sokan minden egyes megjelenő prédikáció füzetet ugy fogadnak is, mint a szegény
kálomista pap az ötödik vagy hatodik leánygyereket, mégis én ugy gondolkozom, hogy nincs okunk búsulni a
szaporaság felett, sőt inkább örvendenünk kell min-
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den uj jelenségen, ha életerősnek, jóra valónak mutatkozik.
Távolról sincs szándékomban azon férfiak neveit
koszorúba fonni, a kik e téren jelesebb dolgozatokkal
ajándékozták meg irodalmunkat. Elég legyen csak Mitrovics, Bartók, Szilády, Gyöngyössy, Fejes, K. Tóth Kálmán stb. működésére utalnunk mint a kik az ujabb időben tűntek fel dolgozataikkal. E férfiak munkássága is
bizonyítja, hogy vannak nekünk
tehetséges prédikátoraink most is, a kiktől méltán sokat várhatunk
ezentúl is.
Aztán ugy látszik egyes ujabb emberek is kezdenek
a sorompóba lépni, csendes munkájuk gyümölcsét napvilágra hozni. Igy p. o. a nyíregyházai egyház buzgó
lelkésze is közrebocsátott egy kötet t u 1 a t i s z a i terméket, a miket ő — ugy mond — s i k e r r e l h a s z n á l t
gyülekezetében.
Ha nem ugy ismerném Lukács Ödönt, mint felvilágosult gondolkozó főt, a ki a Heiszlerek és Balogh Ferencek szárnyai árnyékában sem tartja keresztyén ellenes
dolognak az ujabb tudományos kérdésekkel megismerkedni, bizonyára száz okom lett volna igy kiáltani fel:
a v a g y s z á r m az h a t i k - é v a l a m i j ó t u l a tis z á r ó 1.
De miután eddigi dolgozataiban egészséges munkálkodást, az egyházi ügyek iránt buzgóságot, szeretetet
tapasztaltam, akként gondolkoztam, hogy a ki feladatán
szei-etettel csüng, közvetlen melegséggel, a benső meggyő
ződés hangján szólal meg kathedráján is. Ha Lukács Ödön
már nem a dogma koloncaiba kapaszkodik, a melynek ugy
sem ad többé életerőt a kor szelleme, hanem józanon, elfogulatlanul itél az egész bibliai események felett, bizonyára
szent beszédeiben sem változik meg az ú r s z i n e. S
miután tiszta a csermely, a mely érzelmeit hullámzásba
hozza, minden bizonnyal tisztának kell lenni az érzelem
nyilatkozatának is.
Ugy de talán sokan azt fogják mondani, hogy a
s z ó s z é k a c o n f e s s i o m a g a s l a t a , nem szab a d o d a a z u j t u d o m á n y s a r u j á b a n f e l á l l it a n i . Ne m ú l j o n el a z é r t a s u b j e c t i v é r z e lem, a k i n e m h i s z i az e v a n g e l i u m i
csudát
a p o s i t i v ker. hit „három egyes" t é t e l é t
v a g y a túlvilági élet
lukullusigyönyön y ö r e i t , az m e n j e n m a g á n a k más p á l y á t
k e r e s n i , a n n a k n i n c s h e l y e az e v a n g e l i u m i hit hű k a r á m b a n .
Tagadhatatlan igaz, hogy a lelkésznek bizonyos
tekintetben subjectiv érzelmeit kathedrába vinni nem
lehet. Mert hiszen mint C s e n g e y G. helyesen megjegyzi : „ m i l y e n l e g y e n a j ó l e l k i p á s z t o r ' '
című értekezésében. „A szószék sem magán vélemény,
sem ujitási törekvés, sein dogmatikai tárgyalás, sem más
egyházak ellen intézett védő vagy támadó harc helye
nem lehet. Minden ily nemű egyházi és vallási mozgalmak a testületek gyűlésein vagy a tudomány terén egyesek irataiban nyerhetnek és nyernek is kifejezést." De

kérdem miért lehetne a subjectiv érzelmet 1 az asztallábhoz kötözni akkor, midőn a názárethi Jézust, mint az
erkölcsi világrend, hit, szeretet és szellem szabadság legmagasztosabb alakját hirdetve, igy egészen az evangeliomi alapon állva, n e m k ö v e t i t ü s k é n-b o k r o n
a h i t c i k k e l y e k v a l ó t l a n s á g á t ; ismeretei, tanulmányai alapján egyes vallási kérdéseket szabadabb
szellemben magyaráz; n e m a b e t ű t
nyomozza,
hanem
a magasabb szellemet
fürkészi.
Miként kívánhatja tőlem akárki fia, még ha prédikátor
vagyok is, hogy híven a bibliai alaphoz hallgatóimnak
személyes, antropomorphikus istent hirdessek, midőn ugy
vagyok meggyőződve, hogy ama szerető atya az univerzalismusban öntudatosan működő szellem, a világ tüneményeinek, mint okozatoknak legfőbb motívuma; avagy
beszélhetek-é az evangéliumi csodákról, midőn a jelenségeket megfigyelve ugy tapasztalom, hogy természetes
uton jő létre minden. No de hagyjuk e dogmatikai fejtegetést, nincsen annak itten semmi helye. Csupán annak
a megvilágítása végett szóllottam, hogy „nem csak szabad, sőt lelkiismereti kötelessége minden jóra való prédikátornak a tudomány szavára is hallgatni, gyülekezetének az irás magasabb szellemét magyarázni, mert a
testnek bölcsesége halál, a léleknek bölcsesége pedig
élet és békesség." (Róm. VIII. r. 7. v.)
Szükségesnek tartottam előre bocsátani e néhány
sort azon szempont kiemelése végett, amelyet ismertetendő
tárgyamra nézve elfoglalni óhajtottam; miután ez ugy
hiszem eléggé kiderült, áttérhetek tulajdonképeni feladatomra, az egyházi beszédek ismertetésére. Minthogy szerző
a vértelken nem dugta ki a divatos cégért, a melyen az
ujabb időben ilyenforma felírások olvashatók: „ F ü r
H e r r e n " , „ F ü r B a u e r n" úgy hiszem egészen igénybe
vehetem a homiletika kaptafáját, számon kérhetem a szabályszerű szónoki műalkotást.
Ezt tartva már szemelőtt legelőször is a t á r g y v á l a s z t á s t és i n v e n t i ó t kell figyelembe vennünk,
amire minden egyházi szónoknak kiváló gondot kell fordítania. Jól tudjuk, hogy szerző városi lelkész, aki egy
kissé értelmesebb és felvilágosultabb gyülekezethez beszél,
mint a falusi élet patriarchalis pásztora. S így nagyon
természetesen sokkal tágasabb mezőn mozoghat, ha netalán itt-ott a tilosba is becsap nem zálogolják meg olyan
könnyen. De épen azért, mert a gyülekezet városi, a hallgatóság leginkább kaputrokos emberekből áll, bizonyára
sokkal több alkalma van a vallástalanság jeleit is tapasztalni. Eszem ágában sincs úgy fogni fel a dolgot, hogy
minél értelmesebb a gyülekezet, annál inkább vallástalan,
mert ez esetben a consequentia oda vezetne, hogy a legműveltebb ember egyszersmind a legvallástalanabb. Hanem
igenis úgy van, tapasztalati tény bizonyítja, hogy az olyan
r

A félreértés kikerülése végett meg kell jegyeznem, hogy a
midőn én itt subjectiv érzelemről beszélek, ez alatt kizárólagosan
vallásos alanyi érzelmet értek, mert másféle érzelmet akár subjectiv,
akár objectiv érzelme legyen az a szónoknak, kathedrába vinni nem
szabad.
Sz. I.

Nyíregyháza-féle kis városokban legtöbb számmal vannak
a hétszilvafás kúria féltudákosai, akik a suszter műhelyben
úgy fülhegygyei hallván valamit a materializmusról, szemétdombnak nézik a templomot, kigúnyolják a vallást, mint
az erkölcsi élet legmagasabb nyilatkozatát. Ugy látszik
szerzőnek volt is elég alkalma e szomorú tüneteket tapasztalni. Egyházi beszédeinek csaknem mindenikében
ostorozza e divatos uj tudományt, mely a nemesebb és
magasztosabb elvek iránt közönyösséget teremt, ki tépi
az ember szívébői ama vigasztaló és boldog hitet, melyre
a viharos élet sikamlós pályáján biztosan támaszkodhatik.
O sem a fanatismus és olcsó babona embere; hite, mely
a tudománynyal karöltve halad, át van hatva az emberiség
köztestvériségének érzetétől, megbocsát a máskép gondolkozónak is. Épen azért aztán, mert ő a hit nyilvánulását
a szeretetben és a jó cselekedetekben keresi, az igazi
vallásosság benső hangján int a keresztyéni szeretetre, óv
és figyelmeztet az önzéstől, mely legmagasztosabb ideálját
egyedül a tárcában találja fel. Minden szavából a hallgatói
sorsát szivén viselő gyakorlati lelkészt ismerjük fel, aki
a vallás enyhítő balzsamával gyógyítja erkölcsi-társadalmi
életünk fájó sebeit Csak egy futópillantást az előttünk
fekvő egyházi beszédek egészére, tüstént kiderül a tapintatos tárgyválasztás és a sikerült inventió.

és a napkeleti bölcseknek. Ö a születés emlékünnepén a
messiási fogalomnak adja helyes magyarázatát, (XXVI.)
találóan jegyezve meg, hogy minden bánatos kebel eseng
a maga szabaditójáért s hogy ezt csak azon család körében találják fel, melynek tagjait az igaz vallásos kegyelet
és buzgóság lelkesíti. Még akkor is, midőn a Krisztus
születésekor történt eseményeket veszi figyelembe (XXVH.)
óvatosan kerüli a betűhöz való ragaszkodást s az abban
rejlő örök igazságot tartva szeme előtt, arról emélkedik,
hogy miként fogadják a Krisztus születését az ő tudományának eszméit a mai kor tudósai; a pásztorok vagy is
a tiszta sziv emberei és a Herodesei.
Közönséges alkalomra irt beszédei is legtöbbnyire
általános érdekűek. Meglátszik rajtok a gyakorlati tapasztalat s a tiszta vallásos érzelem meleg nyilatkozata. Jól
tudja hogy az ima a legfelségesebb a léleknek, amely
sziv-nyugodalmat és enyhülést ad a bánatos kebelnek,
tudja azt is, hogy az uri ima az, mely örök élettel bír
minden más imák felett, amit az utolsó pór épenoly buzgósággal mondhat el, mint a paloták bíboros lakója,
ugyanazért hosszasan részletezi, minden izében megvilágítja azt, (L. Egyhb. XIII. XIV. XV. XVI. XVII.) hogy
megértse igazságát, felfogva nagyszerűségét az egyszerű
ember is aki gagyorgó gyermekét legelőször is az uri
imával tanítja imádkozni. Meglátja a hitetlenség és a tuMost a szerető atya apostoli tanácsával lép elő az
datlanság gyermekét, (L. Egyhb XVIII.) aki a világ eseuj év reggelén s hogy a földgyermeke mentve legyen a
mények rendében, a teremtés titkos utaiban nem tudja
csalódástól s a netán reá jövő megpróbáltatásokat is kefelfedezni azt a végtelen erőt, világszellemet akit mi,
resztyén türelemmel viselje el, ajánlja a hallgatók figyelistennek nevezünk, megmagyarázza azért a hitetlennek,
mébe : „Hogy a jó igyekezetben ne legyenek restek,
hogy „bárminő haladást tett is a természettudomány, mélélekben buzgók legyenek az Urnák szolgájának, a regis
a véges emberi elme, midőn a természet titkos törménységben örvendezzenek, a háborúságban tűrők legyevényeit fürkészi végre egy átléphetetlen határhoz ér, s
n e k / ' (L. Egyhb. I.) Majd óvszereket ajánl a balsors
nincs mást mit tennie, mint megnyugodni ama tudat felől,
ellenében. S tudva, hogy a reményt, amit vágyaink útihogy létezik egy okfő, a ki mindeneket bölcsen és célköltségül adtak az élet vándor pályájára, igen sokszor a
szerűen igazgat." Majd az evangelium gonosz munkásait
sors hamis pénznek tekinti és nem fogadja el : a nyugodt
szemléli meg, (1. Egyhb. X I X , XX,) a kik megverik és
lelkiismeretet, vész és viharban edzett jellemet ajánlja uti
megkövezik az Isten szolgáit, midőn azok a szőlő gyütársunkul. Ha ezek kisérnek akkor a remény zöld lombja
mölcséből az Úrnak is akarnak juttatni ; s e példázatban
sem fog kóróvá fonnyadni. (L. Egyhb. II.)
a jó ügynek, az igazság önzetlen bajnokának sorsát isSzerencsés tapintattal, finom érzékkel választja meg
tárgyát akkor is, midőn valamely keresztyén gondolat i meri fel. Itt a ker. János gyilkosát Heródest mutatja fel,
(1. Egyhb. XXI,) hogy mintegy tükörben lássa a bűn
emlékére ülve ünnepet, az ünnepélyesség szólal meg. Itt
gyermeke önsorsát, a lelkiismeret szülte fájó kínokat.
van p. o. pünkösti egyházi beszéde (L. Egyhb. V I I ) Míg
Amott a kegyes Mikeás próféta lebeg szeme előtt (1.
igen sok predicator elragadtatással beszélne ama mystikus
Egyhb. XXII) s az ő utasítása szerint három dolgot kijelenetről, a midőn a hallgatók mindnyájan szentlélekkel
ván a keresztyén embertől ha helyesen akarja imádni
telve el Parthusok és médek, Frigiaiak és Kappadotiaiak,
Istené'. Azt t i. hogy »cselekedje az igazságot, szeresse
Egyiptombeliek és római jövevények stb. kiki saját nyelaz irgalmasságot és alázatos szívű legyen." Aztán a kriszvén hallja Istennek nagyságos dolgait beszélni; addig
tusi
szelídségre int a méltatlan bántalmak között (1.
szerző az irás magasabb szellemét fürkészve arról beszél,
Egyhb. XXIII,) vagy mint farsangi alkalommal a nőnek
hogy a velünk járó isteni lélek műve ama szent ihletés
az eszteri szerénységet ajánlja, (1. Egyhb. X X I X , ) mert
és láng lelkesedés, mely néha egy elfelejtett, igénytelen
hiszen ez a nőnek egyik legszebb éke. És igy tovább...
ember ajkain, egy egy világra, ezredévekre szóló intézÁltalában
egyházi beszédeinek tárgya szorosan a vallásmény alapját vetette meg. Vagy tekintsük p. o. a karáerkölcsi élettel áll összeköttetésben s igazán „a szívnek
csonyi beszédeket (L. Egyhb. XXVI. X X V I I ) . Mind a
teljességéből szól a száj." Nem a hittételek sötét mélykettőben a tiszta észszerűség lámpájával világosítja meg
ségein, vagy a philosophia szédito magaslatain bolyong,
az eseményeket. Nem beszél a Krisztus csodaszerű szülehanem
a mindennapi élet, az emberi lélek fogyatkozásati
téséről, amit egy fényes csillag adott tudtul a pásztoroknak

figyeli m e g ; a mi üdvöset és boldogítót talál, annak megőrzésére serkent, a hol pedig az örök igaz, jó és szép
körül hiányokat észlel, azoknak keresésére az ige hatal"
mával buzdít. Még ott is ahol elmellőzhetetlenűl egyik
vagy másik dogmatikai thesis fejtegetésére van utasítva
(mint p. o. áldozó csütörtöki egyházi beszédében) óvakodik a mysticismus ködfátyola alá rejtőzni, inkább általános érdekű valláserkölcsi tanúságról beszél, mintsem a
szivet és lelket hidegen hagyott elvont fogalmakról. Mindig és mindenütt gyülekezete lelki szükségeit tartja szeme
előtt, épen ezért aztán a tárgy választás és inventio megfelel a homiletika legfőbb kívánalmának. De különösen
rokonszenvessé teszi legalább igénytelenségein előtt a
tárgyat a képzettségnek ama szép magaslata, a melyről
a legegészségesebb felfogással, korunk felvilágosult gondolkodás módjának megfelelőleg veszi figyelembe a bibliai eseményeket, az azokban rejlő örök, elévülhetetlen
igazságokat. Ez az a miért szerzőjét a legnagyobb elismerés illeti.
Dacára azonban annak, hogy általánosságban a
legmelegebben lehet nyilatkozni róla, egy pár különösen
ünnepi alkalomra irt beszéde ellen kifogást kell tennünk.
Tudjuk ugyanis, hogy az egyháztörténelmi események s
a keresztyén gondolatok emlékére szentelt ünnepeknél
adva van a tárgy, a mely körül a szónoknak eszméit
csoportosítani szükséges, még pedig oly elengedethetetlen
kötelesség ez, a mit figyelmen kivül hagyni nem szabad,
mert ellenesetben hiányzik az alkalomszerűség, ezzel
együtt az ünnepélyes hangulatnak lélekemelő hatása.
Nincsen más elv szem előtt tartva, s igy nem is eorrect
a tárgy az egyik húsvéti egyházi beszédben (1. Egyhb.
IX.) a hol szerző a lelkesültség hangján inti hiveit, hogy
„uj eget és uj földet teremtsenek önmaguknak." Egész
bizvást ellehet mondani e tárgyat közönséges alkalommal, de nem az igaz ügy diadalának emlékünnepén, miután azzal semmiféle szorosabb összeköttetésben nincs.
Ugy szintén a részvétre felhivó nagypénteki egyházi beszéd (1. Egyhb. IV.) sem állja meg a maga helyét. Azok
a krokodilusi könnyek, a melyeket szerző a világ romlottsága felett perget, az a nőnem iránt való túlságos
pietás, mely az egészet átlengi, nem jól veszik ki magukat. Igaz ugyan, hogy Madách „Ember tragédiájában"
még inkább Göthe „Faustjában" a nő igenis eszményi
vonásokkal van ecsetelve, de hát a szószék se nem az
idealizmus csarnoka, se nem a költészet szent berke. Ott
az objectivitás teréről lefordulni nem szabad s a közéletben divatos széptevésnek
semmi helye. Egyébiránt
az ilyen félreértések csak ugy elvétve találhatók Lukács
Ödönnél, s inkább a mystikus dogmatikai thesisektő'l való
idegenkedés, mint a meggondolatlanság eredményei. Ha
bár ugy is tűnnek fel az egész harmóniájában, mint egyegy rosszul fogott húr resonans hangjai, mégis általában
az egész kellemes benyomást tesz a lélekre, vallásos épülést teremt, szivnyugalmat eredményez a jóra fogékony
embernél.
(Folytatása következik.)
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B E L F Ö L D .
A XIII. szepesi városi esperesség közgyűlése.
Ezen közgyűlés ez idén B r e u e r S á n d o r felügyelő és K a l c h b r e n n e r K á r o l y főesperes urak
ikerelnöklete alatt Mathaócz városában julius 17-én tartatott és pedig következő tárgysorozattal :
A m u l t é v i e s e m é n y e k r ő l szólván egyházi
eluökünk, elismeréssel és hálás szivvel megemlékezett
egyszersmind Baldácsy báró úr körülbelol egy millióra
rugó alapítványáról, mely biztos alapot képezend protestáns ügyünk felsegélésére és tömörülésére. Tűz esetek
előfordultak Illés falván, Bélán és Keresztfalván. A holtak
között részvéttel megemlíttettek Dr. Tavassy Lajos iglói
érdemdús tanár, Topperczer volt esperességi felügyelő és
leibitzi születésű „londoni" Mayer, ki Londonban mint
szűcs mester nagy vagyont szerzett ; egyházának, melyben született és a késmárki lyceumnak kész jóltevője
volt és 92 éves korában ott ásatott sírja, hol hajdan
bölcsője állott. Építésekre kiadatott az esperesség területén 5280 frt. Alapítványok egyházi és iskolai célokra
tétettek 4002 frtban. Született 421, házasult 130, meghalt 371, ugy hogy az ev. lakosok száma ötvennel szaporodott. A Zsedényi-féle ev. néptanitólcnak szánt ösztöndíjt 50 frttal Zimányi Mór illésfalvai tanitó kapta meg.
A z e s p e r e s s é g i g y á m i n t é z e t 177 frtot és
31 krt gyűjtött. Az alapszabályok értelmében az esperesség a maga kebelében gyűjtött összeg egyharmadával
szabadon rendelkezhetvén, azt a leégett leánygyülekezeteknek Keresztfalvának 40 frttal és 10 krral és Illésfalvának 19 frttal kiosztotta. Igló mint önálló fiók-egylet
125 frtot gyűjtött.
A L e o p o l d i á n u m-féle tervezett prot. alapítvány
elfogadása és segélése határozattá lett ugyan, de azon
különbséggel, hogy az egyházak szabad gyűjtések segítségével fognak szert tenni a reájok kivetett összegekre,
nem pedig mint a tervezet kiváuja, az egyházak gyámintézeteinek gyengítése által, melyek ugy is magasabb
célnak szolgálván az egész összegeket akarják beküldeni
az esperességi gyámintézeti pénztárnak. Az esperesség
tőkésített gyámintézeti összege 298 frttal mutattatott ki.
Az egyetemes gyámintézet tőkéje 3400 frttal szaporodott.
A z i s k o l a i a d ó t esperességünk a kerületi pénztárba 533 frttal pontosan befizette.
A r e f o r m a t i o ü n n e p é n s z o k á s o s offert ó r i u m 39 t'rtot és 17 krt hozott be, mely összeg a
fennálló ügyrend értelmében a kerületi nyugdij javára
fordíttatott. A kerületi képezde javára rendezett offertorium pedig 33 frtot és 52 krt jövedelmezett.
Miután azonban mind a nyugdij mint a képezde
anyagi viszonyai tetemesen javultak, esperességünk javaslatba hozandja legalább e két offertorium megszüntetését, mivel azok száma mindenféle egyházi, esperességi és

kerületi

célokra

az ujabb

időben annyira szaporodott,

ily gyűjtések majdnem minden 2-3-ik vasárnapon
előfordulnak, a híveket elkedvetlenítik és igen keveset
jövedelmeznek.
A z i s k o l á k á l l a p o t á r ó l következők jegyzendők meg: az esperesség területén fenn áll 12 felekezeti iskola, 19 tanítóval, 982 tanulóval, köztük 155 katholikus, 10,466 igazolt és 1091 nem igazolt mulasztással.
6—12 éves gyermekek iskolakötelezettségük szerint mindnyájan látogatják a tanintézeteket. Az iskolai épületek
Durand és Ruszkin kivételével jó karban vannak. Testgyakordák nincsenek Durándou, Zsákocon, Illésfalván,
Keresztfalván, Sztrázskán, Ruszkinon, Ma jer kán és Mühlenbachon. Iskolai könyvtárak több helyütt léteznek. A
tanítói legnagyobb íizetés 880 írttal Iglón találtatik. Minden a népiskolák számára kiszabott tantárgy előadatik.
Az esperességben 6 községi iskolában (383 ev. tanuló
nyer oktatást. A kimentett mulasztások száma itt 2079,
a ki nem mentetteké pedig 621.
A z e s p e r e s s é g i i s k o l a i b i z o t t s á g j avaslatai következőkben lettek elfogadva: figyelem fordítandó, hogy e községi iskolákban a vallástanítás kellő
időben történjék; a tanuló hónapos classificatiója a szorgalom, haladás és magaviselet tekintetében, elrendeltetik;
a haladási jegy számokban fejezendő ki, u. m. 1 = jeles, 2 = jó, 3 = elégséges és 4 = elégtelen ; a vizsgálati lajstromok egyformasága tekintetéből, instiuctio
szükségeltetik ; a statistikai adatok a kerület számára
beküldendők; a megye közkormányzati bizottság által
beküldött minták és azok nyomán történendő heti kimutatások az iskolák állapotáról kivihetetleneknek tekintetvén, az egyházaknak nem ajánltatnak ; a kerületi bizottság által összeállított „népiskolai rendtartás" 1 ) csak julius
10-én érkezvén be, az egyes egyházakból még nem tárEzen rendtartás általában igen sok hiányban szenved. Ugyanis
elrendeli: minden oklevéllel biró rendes tanitó, ha tanulmányait nem
egyházunk valamely képezdéjében végezte, vagy ha a képesítő vizsgát szintén nem ezek egyike vagy másikánál tette le, köteles az egyházi ének, a hit- és erkölcstan, egyház történelemből és biblia ismeretből az esperességi szakbizottság előtt külön vizsgát letenni. E nélkül és addig szintén nem nyerhet meghivó levelet. Ez ügy azonban
tavaly egészen más értelemben döntetett el, t. i. az egyháznak nem
áll jogában az állami képezdék által kiállított bizonyítványokat kétségbe vonni, ha azonban a vallás tárgya.kbóli vizsgánál és a bizonyítvány kiállításánál kiküldött szakember által befolyni akar, az
szabadságában áll. A minister ily értelmű leiratában tudtommal bele_
nyugodott a kerület és az egyetemes gyűlés és a rendtartás javaslata
folytán újra kellene megkezdenünk a harcot az államkormánynyal.
Továbbá, a rendes tanitó évi díjazása városban 600, falun 300 frtban
állapíttatik meg, holott oly falu helyek találtatnak, melyek gazdagabbak mint azok a kisebb városkák, melyek iskoláik feladására
kényszeríttetnének, ha tanítóik fizetését csakugyan 600 frtra kellene
emelniök. Végre, ha a felekezeti iskola községivé akarna átalakulni,
akkor ez ügyben az egyházmegye fog végzést hozni, mely nélkül a
iskola nem válhatik községivé és a melynek engedélye és beleegyezése nélkül a szerzó'dés érvénytelen. Ezen javaslat a népisk. t. 26.
§-val ellenmondásba jön, mely az egyes felekezetnek megengedi, hogy
iskolája a községi iskolába beolvadhasson, az egyházmegye ily esetben csak az egyházi vagyonra fog őrködni.

gyaltatott, miért is ezeknek vélemény-nyilvánitás végett
szept. hó 1-éig küldetik meg.
A z e s p e r e s s é g i p é n z t á r s z á m a d á s a helyesnek találtatván a számvevő úrnak köszönettel adatott
meg az absolutorium A pénztár jelenleg 2346 frt 17
krt mutat ki.
A t h e o 1 o g i a i f a k u l t á s o k a t illetőleg kerületünk tavaly ily h itározatot hozott: „hogy csak oly
theologusok bocsáthatók lelkészi vizsgához s nyerhetnek
egyházunkban lelkészi alkalmazást, kik hittani intézeteink valamelyikében végezték el, még pedig a teljes tanfolyamot és a hitjelölti vizsgát ugyanitt kellő sikerrel le
is tették." Ezen határozat mint nem liberális, pártolásra
nem talált. Elődeink üldöztetéseket tűrtek, nagy ösztöndíjakat alapítottak, hogy ifjaink más külföldi egyetemeket látogathassanak, mi meg. más értelemben volnánk és
már nem örülnénk, ha theologusaink külföldön, a protestántismus és a tudomány bölcsőjénél időzvén, tanulnának ?
Sapicnti pauca !
A b a p t i s t á k , történt jelentés szerint eltávoztak
vidékünkről is; hívei csak egy helyütt tartottak még
összejöveteleket.
A k e r ü l e t i g y ű l é s aug. 22-én Göllnitzbánya
városában a j ö v ő e s p e r e s s é g i gyülésünk azonban
Leibitzon fog tartatni.
Az e s p e r e s s é g i p a p i n y u g d i j i n t é z e t n e k 8274 frtja van. A bevételek 1/.3-a tőkésíttetik, 2 / 3 -a
pedig a 6 papi özvegynek segélyképen kifizettetik, ugy
hogy egyre 76 frt esik.
WEBER

SAMU.

Egy kis felvilágosítás!
Grörömbei Péter úr, a f.-szabolcsi egyb.-megye gyü léséről irt közlésében („Prot. Egyh. és Isk. Lap." 26
sz.) azt mondja, hogy én a szabolcsi prot. eg/letről szem
nem látta, fül nem hallotta dolgokat bocsátottam világgá,
midőn azt irtam, hogy ők letették már az öreg Istent
stb., holott pedig Isten és saját lelkiismeretük tudja legjobban mily Isten félők stb.
A mennyire örvendek nevezett atyámfia azon nyilatkozatának, hogy Isten dicsősége, szent vallásunk, egyházunk ügyének gyarapítására irányúi törekvésök, mely
határozottan h i v a t a l i k ö t e l e s s é g is, ép oly őszinteséggel jelentem ki, miszerint cikkem említett tétele így
volt írva és beküldve „ a z i s t e n i m i n d e n h a t ó s á g
egyes csodálatos fényeinek
feszegetése,
kétségbe vonása, Krisztus istenségének
s a s z e n t h á r o m s á g egyörök Istennel való
olyan forma elbánásnak, mint aszabolcsi
Ur a prot. egylet g y ű l é s é r ő l kérdezősköd ő n e k m o n d t a sat. hagyjunk békét. De az „U r a"
vétségből kimaradt. En nem csak a szabolcsi kollegákról
de a prot. egyletről sem tettem fel, hogy letenni akarta
volna az Istent, ki iránt a kor mivelődésével összhangzó

imádás létesítese volt jelszava. Én a prot. egylet minden
lépését a kezdettol komoly figyelemmel kisértem. Miért
hoztam fel mégis azon szabolcsi úr nyilatkozatát a prot.
egyletről? ennek akadatolása a Ballagi ur nyilatkozata
után feleslegessé vált. Nem titok, hogy mindjárt a reform
egylet (még akkor az volt) első conferentiáján, P e r c e i
M ó r, az egykori hős tábornok, e l é b b a K r i s z t u s ,
m a j d a s z e m é l y e s I s t e n d e t r o n i z á l h a t ás á t i s e m l e g e t é ; továbbá a kegyes emlékű Tólcsvai
N a g y G e d e o n mint elnök, buzditó szavában (lásd
Egyh. Reform 1. sz. 1871.) igy szólt: „a r é g i s z e n t
h á r o m s á g h e l y e t t , t e g y ü k az i g a z s á g o s
s z e r e t e t e t , k e g y e l e t e t sat. Tehát épen semmi
különös nincs a szabolcsi úr válaszában, ha ő az említett
tekintélyes férfiúk nyilatkozata után ugy fogta fel a prot.
egylet feladatát. Ez volt a hatás, melyre én a mint jött
rá mutattam Hogy a szabolcsi lelkészí kör is e hatás
alatt állt, mutatja azon nyírbátori végzés, melyben a
bibliai csodákat babonaságra vezérlőknek állította, melyet
később szelídített, de már nem mondottnak nem állíthatott. Mentek szabolcsi atyámfiai a prot. egylet után, ugy
mint az ment vezér nélkül, mert esperesök azon nagy
szót kimondó gyűlésen, mint maga mondá, jelen sem
volt. Szegény öreg feje aztán mint vezér, lovagiasan
fogta fel a hibázott legénység védelmezését. Hanem ez
az ügy be lévén fejezve ne szóljunk róla. En csak midőn kijelentem, hogy a letevés az Ü r a kihagyásával
nyomdai hiba, s igy az atyafiságos elégtételt megadtam,
őszinte testvériséggel arra kérem Görömbei urnt, s a
többi atyánkfiait, hagyjanak fel a már hegedni kezdő sebek felszakgatásával. A közdolgok viteléhez s az azokról
való tudósításokba ne vegyitsenek sértő indulatokat Már
mire való volt kedves Görömbei atyámfia az esperesi
választásnak oly kihívó színezése. Az ilyen soha sem
eredményez jót, s ha együtt akarunk munkálkodni, kerülni
kell, hogy egyetlen társunkat is, minden igaz ok nélkül
elkeserítsük, botránkoztassuk. Ajánlom ezt szabolcsi lelkész társaimnak, kikről ha távolról sem teszem fel, hogy
ők a személyes Istent, a megváltó Jézus Krisztust, szent
lelket, a biblia isteni hitelességét megtagadnák, de mint
becsületes ref. magyar emberektől és papoktól szeretettel
megvárom, hogy nem abban keresik az érdemet, mit
nem kell hinniök és szólaniok, hanem sokkal inkább
abban, m i n t k e l l h i n n i ö k é s b u z g ó l k o d n i o k ,
hogy Isten s a K r i s z t u s ezen
evangyéliomi m a g y a r e g y h á z á n a k a k i c s i n y e k
és
ü a g y o k k ö z t , i s k o l á b a n , t e m p l o m b a n min é l h í v e b b a p o s t o l a i l e g y e n e k , s a legnemesebben töltsék be a szolgálatot, melyet vettek az Úrtól,
B melyről egykor ama nagy biró előtt ki reánk bizta a
talentomokat, mindnyájunknak s z á m o l n u n k kelletik
Kegyelem és béke legyen tornácainkban és sziveinkben !
CZELDER

MÁRTON.

Kőröshegy. Sírásnak és jajgatásnak napja volt a kőröshegyi ref. egyházra nézve az 1862. évi aug. havának

26. napja. E napon t. i. egy hét éves gyermek templomunk közelében gyufával tüzet gerjesztvén, templomunk,
harangjaink, óránk, orgonánk, a papi és tanitói lakok
mind a lángok martaléka lett. Sírtunk és jajgattunk,
mert vesztve volt még reményünk is, hogy egyházunk
valaha elébbeni virágzását elérhesse. A hívek nagyrésze
— kik közül negyvenháromnak szinte mindene elégett —
kétségbeesve sírt és jajgatott, de legérezhetobben felhangzott az egyház pusztulása feletti keserűség hangja. Azonban a kétségbeesett hívekhez intézett szavak : „mit féltek óh kicsiny h i t ű e k / biztatólag hatván a megrémült
egy ház tagokra, erőt nyertek egytől-egyig mindnyájan, s
megkettőztetett szorgalommal igyekeztünk egyházunkat
hamvaiból kiemelni, s újra virágzásra hozni, hogy testvéregyházaink között az őt illető sorrendet ismét elfoglalhassa.
És a kegyelemnek Istene megáldotta fáradozásainkat, mert az évenkint teljesített aratásból nyert jövedelem következtében elpusztult és hamvadott egyházi épületeinket újra virágzó állapotba helyheztettük ; felépítettük templomunkat, a papi, tanitói lakot, az iskolát, még
pedig mindezen épületeinket cseréppel fedettük. Es a ki
figyelemmel kisérte az egyháztagoknak az aratási időben
teljesített szorgalmát, bámulta a hívek buzgóságát. Magunk
is örömmel teltünk el a midőn az elhamvadt épületeket
újra felemelkedni szemlélhettük.
És a mindenható megengedte érnünk azt is, hogy
f. hó 8-án újonnan épített díszes orgonánk hangjai kísérete mellett mondhattunk dicséretet ő szent felségének.
Igen, mert ezen napon szenteltük fel 12 változatú gyönyörű orgonánkat, mit budapesti m. k. udvari orgonaépítő Országh Sándor úr egyházunkban felállított. Telve
volt templomunk a buzgó hívek seregével, eljöttek szomszédink, jóakaróink, rokonink, helységünk minden felekezetű tagjai, hogy örömünkben részt vegyenek ; de jelen
volt még egyházmegyénk főgondnoka Décsey Lajos úr
is, ki az isteni tisztelet végeztével hatásos beszéde és
felhívása által a hiveket a további lankadatlan szorgalomra buzdította, lelkesítette
Örömmel mondhatom, hogy nem is fáradtak el még
híveim a munkába, meit ma midőn e sorokat irom, ismét tarlón vagyunk aratunk és izzadunk, hogy újra tegyünk, javítsunk és építsünk.
Örülök a hívek buzgóságának s midőn örömömnek
kifejezést adok, egyúttal köszönetemet nyilvánítom egyházam nevében Országh Sándor urnák, ki egyházunkat
külsejét illletőleg egy minden tekintetben szép, izlésteljes
gyönyörű faragványokkal és aranyozással ellátott, belső
szerkezetére nézve pedig tiszta és bájoló hangzású remek
orgonával ékesítette fel; köszönetem nyilvánítása mellett
azonban még mindazon egyházak lelkészeinek és elöljáróinak, kik templomukban orgonát állíttatni szándékoznak,
őt a legnagyobb szívességgel figyelmükbe ajánlani bátorkodom és kötelességemnek ismerem.
GAÁL

GYÖRGY,

ref. lelkész.
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Nyilvános köszönet és kérelem.

A dunántúli ref. superintendentia levéltára.

Alapitá ezt Tóth Ferenc, kinek élet s jellemrajzát
A tiszáninneni reform, egyházkerületben közhirdetés
a
magyar
protestáns egylet, a nagy papok koszorújában
utján a Bukovinában fekvő andrásfalvi reform, egyház
még
ez
év
folytán világ elé bocsátandja *
részére gyűlt összeget 25 frtot, Tóbiás József e. k.
Nevezett férfiú mint kerületi főjegyző 1821-ben p'endékán úr által a leghálásabb köszönet mellett kezemhez
vettem, s midőn ez összeget nyilvánosan is nyugtázni
díté meg először az eszmét, felhíva az esperesi kart ez
szerencsés vagyok, nem mulaszthatom el egyszersmind
eszme felkarolására, s tettleges segélynyújtásra.
szegény egyházam sorsát, a magyar és erdélyországi
Felhívása nem mindenütt talált rideg keblek s dugult
protestáns egyházak nemes áldozatkészségébe ajánlani.
fülekre, mert az 1823-ki kerületi gyűlés jegyzőkönyve
A nép önmagával is tehetetlen, nagyobb része a
49 pontja alatt ez érdekes följegyzést olvassuk :
mostoha idő s a Bukovinában s Galíciában lelketlenül
A pápai v. tractus egy ekklézsiai ritkaságokkal
űzött uzsora áldozata. Kevés s könnyen megszámlálható
teljem, és részint nyomtatási, részint kézirási, és a reforazon jó gazdák száma, kik 48 °/0-os kamatra 10 frttól
matióval jobbára egykorú gyűjteményből álló könyvet
föl 150—2000 frtig ne kölcsönöztek volna zsidóktól. A
ajándékoz a superintendentia archívumának , melyben
kis gyülekezetemben levő egy pár jobb gazdának a legfoglaltatnak
józanabb s a legszorgalmasabb gazdálkodás mellett sincs
I. Azok a legrégibb formulák, melyekkel éltek a
annyi jövedelme mennyit a népfaló uzsorásoknak kamatXVII. századbeli superintendensek az uj prédikátoroknak
ban fizetnie kell, s igy nem csak hogy marad a tőke,
superint. gyűlésen lett felszenteltetésök alkalmával, Pathai
de még szapoi'íttatik is a rendes időre be nem fizethetett
István superintendensnek azon 1612. táján készült énekamatok által. A kézi munkás emberek nagy része egész
kével együtt, melyet ezen consecratioi alkalommal az
nyáron át kaszál, s izzad a nyári munka mellett moldvai
egész gyülekezet énekelni szokott.
boéroknál csak azért hogy adóssága kamatát lefizethesse.
II. Különbféle és a reformatió idejéből való Canonok.
A nép ez eladósodásának okát egyrészt a mostoha
1. Articuli ex verbo Dei et lege naturae compositi
időjárásban, másrészt e népnek túlságos elszaporodásában
stb. Dehrecini excudebat Michael Török Anno 1567.
keresem, mely utóbbinak következménye az is, hogy
2. Articuli, juxta quos regitur Ecclesia in superioitthon meg nem kereshetvén mindennapi kenyerét egész
ribus
Regni Hungáriáé partibus anno 1595. kéziratban.
nyárra Moldvába vándorol s csak késő őszszel tér haza.
3.
Articuli, seu Canones Ecclesiarum in Comitatibus
A nép sok, földje pedig oly kevés, hogy a legjobb gazda
Soproniensi, Castriferrei, Veszprémiensi, Zaladiensi satb,
is egy, legföllebb két napszámos segítsége mellett egyeconstitutarum, in Confessione helvetica, verbo Dei unitarum,
dül családjával vezetheti egész gazdaságát s elvégezheti
promulgati per Venerabilein Superintendentem Stephaminden mezei munkáját, a többi kis gazda s kézi munkás
num Pathainum in Synodo Köveskutiensi Anno 1612.
ily körülmények között munka után a szomszéd tartokéziratban.
mányba menekül, hogy megélhessen.
4. Articuli Consensus Ecclesiarum, quibus univerIgy állván a dolog az egyház elhanyagolt épületeisitas
fratrum subscripsit Herczegszőllősini Anno 1576.
nek jobb sorsát egyedül Magyar- és Erdélyország prodeák
és
magyar kéziratban.
testáns fiaitól remélhetem. Karolják fel tehát nemes rész5. De disciplina Ecclesiastica, seu gubernationis
véttel árva ügyünket s segítsenek bennünket, hogy egyecclesiasticae
legitima forma, in Ungariea natione cis et
házi épületeinket rendbe szedhessük.
ultra
Tibiscum.
Opera Georgii Gönczy Pastoris Ecclesiae
A templom teteje befedetésért kiált, a pap és taníDebrecinensis
Anno
1567. kéziratban.
tói lakon nincs egy a gazdasághoz nélkülözhetleniil szüksé6. Canones Ecclesiastici per Venerabilein Stephages használható épület (pince, éléstár, istálló, ól stb.) Ily
rium
Beythe promulgati Csepregini Ao. 1587. kéziv.
nyomorúságos helyzetben az egyház szolgái, szánandóan
7.
Canones, azaz az egyházi szolgáknak életének,
kevés évi jövedelmecskéjüket sem takaríthatják meg,
tiszteinek
regulái, Írattak a sopronvármegyei Ekklésiák
mert a terményt, éléstár, pince stb. hiányában nem képeSeniorai
által,
Anno 1598. kéziratban.
sek a pusztulástól megoltalmazni.
8. Opusculum de ritibus et institutis Ecclesiae TiguSzegény sorsunkat minden protestáns de különösen
I
rinae,
Anno 1559. kéziratban.
tisztelt lelkésztársaim szives pártfogásába kérve, vagyok
9.
Decreta, et Sanctiones Synodi provinciális ab
Andrásfalván, u. p. Radautz, Bukovinában 1877.
Illustrissimo
Francisco Forgács celebratae Tyrnaviae Anno
julius 11 én.
1611. kéziratban.
LÁNG KÁROLY,
ref. lelkész.

* Szeptemberben jelenik meg1, fölhívjuk rá a figyelmet. Szerk.
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10. Canones Ecclesiasticí in quinque Classes distributi, Papae Anno 1625. nyomtatásiban.
11. Acta et Conclusiones Conventus seu Synodi certorum Inclyti Regni Hungáriáé Baronum, Magnatum et
Ministrorum Augustanae Confessionis Zolnae congregatorum Anno 1610. kéziratban.
12. Canones de Matrimonio, Sponsalibus, et Divortiis. Kéziratban.
111. Vágynák még itt a Superintendentiát illető, s
több rendbeli történetekről szólló jegyzések, és a Pápai
Tractusban ordináltatott papoknak nevei, valamint a Superintendentiában levő Tractusok és Ekklésiáknak névszerinti föl jegyzései, mely 1732. esztendőben történt.
Ugyanezen Pápai v. Tractus ajándékozta a superint. Archívumnak, a négy reform. Superintendentiák
generális eonventusának 1773. esztendőben szeptember 2.
Bugyiban tartott, és több Articulusokból álló, s ily titulus
alatt levő Actáit: Acta Bugyiensia.
Ugyanazon gyűlési jegyzőkönyv 50 pontjában maga
Tóth Ferenc érintett levéltár számára átadja : Acta Congressus Bodrogkereszturiensis,. de Anno 1734 die 5 ta
Novembris, ismét: Opus Deputationum sub nationali
synodo, Anno Domini 1791 a die. 12 Septembris usque
14 Octobris ab Augustanae Confessioni addictis Pestini
celebrata, in mixtis cum helv. Confessioni addictis fratribus
elaboratum, et Inclytae ac Venerabili Synodo pro rati
habitatione propositum, quod tamen in nonnullis modificatum est, — végre felséges második József Császárnak
és királynak a vegyes iskolákra nézve beadott alázatos
könyörgő levelöket a helv. vallástételt követő négy tisztelendő Szuperintendentiáknak.
1837-ben idősb Pázmándy Dénes kerületi főgondnok
beigtatása alkalmával átadott ismét nyolc papi diplomát,
melyek 1612 óta a felavatott uj lelkészeknek, a kerület
által különböző időben adattak ki. Ezek közül figyelmet
érdemelnek :
az 1612-diki Köveskuton tartott kerületi gyűlésen a
Nemes pécseli egyház lelkésze Szentgyörgyi Gergely részére kiadott diploma, deák nyelven, a következő aláírásokkal : Stephanus Pathainus Superintendens mpr, Petrus
Alsó Lendvai Senior mpr, Joannes Paulides Kanisaeus
Senior, Albertus Molnár Szencziensis mpr.
Az 1635-ben Mezőlakon tartott püspöki gyűlésen
Sor István vámosi lelkész által egész diploma szinte deák -J
nyelven, ily aláírásokkal : Joannes Paulides Kanisaeus
Episcopus, Ecclesiaeque Confinii Kis - Komáromi ensis Minister mpr, Paulus Czegledinus Pastor et Senior Papensis
mpr. Emericus Gaál minister Ecclesiae Veszprémiensis mpr.
E diplomán ma is épen van a pecsét, mely 1612.
Bécsben készíttetett e körirattal : SigíHum Orthodoxarum
Ecclesiarum Cis-danubianarum Authenticum 1612. *
S az 1833-ban felmutatott diploma magyar nyelven,
melyet megbízatása folytán ő készített, s mely azóta használatban is van.
* Túl a dunai Superintendensek élete Tóth Ferenctől a 68, 70
—72. lapon.

Átadja továbbá Pathai István és kanizsai Pálfi Jánosnak, a XVII. század első telében élt dunántúli ref.
Superintendenseknek egymás közt váltott leveleiket mintegy 110—-130, melyek az egyház életére, a kormányzatra,
s a dunántúli reform, oszlop emberek tetteire némi fényt
derítenek.
Azután is szélesen terjedt ismeretsége, ügybuzgalma,
s minden irányban kibocsátott felhivatása folytán, szépen
növekedett számban, s béltartalomban e zsenge intézet,
melynek osztályait ő, mint gondos kertész féltett növényeit, folyvást kellő figyelem s kiváló gonddal rendezett,
ápolt és takargatott.
Legközelebbi értesülés után mondhatom, hogy az ő
felügyelete alatt itt is, minden szépen s ékesen rendben
volt, de halálával elakadt az okmányok gyűjtése, sőt a
folyó ügydarabok rendezése is.
Harminchárom év mulasztásait helyre hozni, a kuszált lomtárt rendezni leend hát hivatása e nehéz munkára
vállalkozott lelkésztársunknak. S vajha fárasztó munkájával mielébb készen legyen, hogy a tudomány búvárainak
egygyel ismét több kútfő s kincsbánya álljon rendelkezésökre, melyből ha nem is a legnemesebb érc vagy gránitdarabokat, legalább porszemeket s néhány értékes követ
gyűjthessenek magyar protestáns egyházirodalmunknak,
az üres és meddő hypothesisek mellőzésével, kizárólag a
történelmi hűség, hitel és igazság által követelt biztos
alapon emelendő pantheonához.
LISZKAY

JÓZSEF.

Töredék adatok a barsi reform, esperesség
történetéhez.
— Harmadik közlemény. —

Az ismertetett naplókból összeállítható ezen esperességben hivataloskodott seniorok (esperesek) névsora. A
„Nr. 5" és „Nr. 8" adatai szerint ugyanis következő esperesek voltak :
1. P u h a Pál, barsi lelkész, 1.590 —1619. Ennek
idejében Barson zsinat tartatott 1609-ben, hol a somorjasuperintendentia püspöke Dobronoky Mihály elnökölt s
jelen voltak az elnöklő püspökön a helybeli esperesen
kívül : Cene Péter szenei pred. és esperes, Csutori András
mosonyi pred. s esperes, Suri Mihály komjáti, Taksonyi
Péter szerdahelyi, Pasko Tamás deáki, Rátkai György
nagyszombati prédikátorok. (Ezen adatokat nem a napló,
hanem t. Varannay Lajos ujbarsi lelkész úr közli, hivatkozva Lampera s Ipolyi „Hazai könyvtára" 18. sz. 267.
lapjára.)
2. G y ő r i Bálind, endrédi lelkész, a komjáti zsinat
jegyzője (lásd Tóth Ferenc egyh. történetét) 1620—1645
3. P e r l a k i Márton, lévai pred. 1645—1658.
4. K ö r m e n d i György, barsi lelkész, sok viszon
tagságokon átment férfiú. Gályarabságot szenvedett, hon
nan megjővén Boriban hivataloskodott, s innen ment át
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Barsba. 1658—1704-ig viselte a hivatalt. Késő vénségé- ; szerkesztése mellett megjelenő B u d a p e s t i
Szemle
ben halt meg.
jul.-augustusi füzete, Pulszky Á., Xántus, Szász Károly,
5. G y a r m a t i István, szecsei lelkész, 1704 —
Láng Lajos, gr. Szécsen Antal, és Heinrich Gusztáv tol1712-ig.
lából hoz érdekes cikkeket. A Bp. Sz. minden egyesszáma 2 ft. előfizetési ára egész évre 12, félévre 6 ft. —
6. K o c s i A. Sámuel, ra.-k.-sallai lelkész és e.-k.P é n z ü g y i t ö r v é n y e k é s s z a b á l y o k ötödik
tojegyző. Igen sok viszontagságot látott férfiú. 1733-ban
pótfüzete, mely a bélyeg és illeték törvények és szabályok
21 egyház, köztük MezŐ-kis-salló (a mostani anyaegyházfüggelékét képezi.
nak, N.-Sallónak fiókja) elkoboztatván, hely nélkül maradt
15 prédikátor, köztük Kocsi A Sámuel is. Azonban Kamocsára — az akkori ürményi traktusba, a Vág mellé —
meghívást kapott s itt hivataloskodott 6 évig, mely után
ismét ez esperességbe, Fegyvernekre jött át, hol még 3
KÜLÖNFÉLÉK.
évig élt mint esperes s késő vénségben hunyt el 1742ben, 29 évig espereskedett.
* Midőn e lapok szerkesztője távollétében (jelen7. Gr á 1 o s Mihály, lévai lelkész, e.-m. főjegyző
leg Erdélyben tartózkodik), egyik legtekintélyesebb prot.
1742-1763-ig.
egyházközségünk lelkésze tollából folyt, és hozzá intézett
8. C s a t á r i B e n d e István fegyverneki lelkész
alábbi sorokat közöljük : ezen, talán indiscrétnek látszó
1763—1769.
eljárásunkat, indokoltnak fogja találni az elfogulatlan ol9. M a r o s i S z o b o n y a István, ujbarsi predik.
vasó,
s reméljük a t. szerző is, ha tekintetbe veszi az
1769—1790.
ellenfél
részéről oly gyakran tapasztalt, a tisztességestől
10. B a k a István, a baj kai gyűlésben, hol Kármán
távol álló támadásokat, melyekre az itt következők,
József superintendens elnökölt, tétetett meg s viselte a
mintegy válaszúi is szolgálhatnak.
hivatalt 1790 —1799-ig. Nagysallói lelkész volt.
Kedves tanárom ! Mint, bizton hiszem, minden ta11. O n o d y György, szecsei lelkész, 1799—1806.
nítványa, én is megilletődéssel értesültem tanári pályájá12. N é m e t Ferenc, füzesgyarmati leik. 1806 - 1 6 .
nak befejezése felől. Gondolatban újra visszatérek azon
13. T ö r ö k Pál, kiskálnai lelkész, 1816—1834.
múltba, midőn, kedves tanárom, az On lelkes előadásain
14. D e á k y Gedeon, n.-sallói lelkész, 1834 — 1835.
társaimmal
együtt, gyöngyörrel csüggtem. Látom, amint
15. S z a b ó Péter elébb bajkai, aztán nagyodi lelbetegségtől s munkától görnyedten jő a tanterembe, olykész, 1836—1849.
kor még kocsin is hozatván magát, s látom, hogy a tűz,
16. T ö r ö k József, ujbarsi lelkész. Az előző espea
hév, a meggyőződés, a lelkesülés a legszentebb iránt,
resek mind holtig viselék hivatalukat Ettől kezdve az
mint
egyenesíti ki a görnyedt testet, s mint feledteti el
e.-m határozata folytán csak hat évre választatnak az
Önnel a betegséget az előadás alatt Lelkemben maraesperesek. Hivataloskodott 1849—1855. Letelvén 6 éve,
dandó nyomokat hagytak ezen előadások, melyek mély
választatott
tudománynak, fenkölt vallásos léleknek, minden izében
17. N a g y János, n.-sallai lelkész, ki hivatalát
átélt, átérzett meggyőződésnek nyilvánuJásai voltak. Én
1855. april 7-dikén foglalta el s letelvén időnként hat
is átmentem azon belső küzdelmen, midőn tusakodik a
évi hivataloskodása, a közbizalom újra őt választá már
lélek az Istennel s keresi a megnyúgovást; s hogy e
4-edszer esperesül.
küzdelem után, hitben megerősödve, áldott harmónia álHogy Puha Pálig kik voltak az esperesek, m é g
lott
elő lelkemben ezt Önnek is köszönhetem, mert a harc
e d d i g nem tudjuk. A 60—70 évnyi időközre 4—5
után, a béke, épen az Ön előadásai alatt keletkezett
egyént vévén fel : a barsi esperesek száma 21—22.
bennem. Ez őszinte nyilatkozattal mindeddig adósa volSZENTKUTY KÁROLY.
tam . . ., most, ily ünnepélyes percben, midőn a visszaemlékezés, a tisztelet és hála, inkább mint egyébkor, egyiránt Önre irányozza lelkemet, lehetetlen ezt elhallgatnom
— Tudom, hogy Önnek sok sebet kellett kapnia, épen
I R O D A L O M .
azért mert az Ön tanári működése benuünk, tanítványaiban és általunk egyebekben is sok sebet bekötözött. Büszke
Ráth Mór kiadásában megjelentek : V á z l a t o k • lehet e sebekre, mert a Krisztusért nyerte ezeket, azon
Krisztusért, akit ö n , és Önnek tanítványai lelkünknek egész
K ö z é p - Á z s i á b ó l . Irta Vámbéry Ármin. Második
hevével szeretünk és imádunk s követni igyekszünk. Ön,
kiadás, ára 1 ft. 60 kr. A világhírű szerzőnek egyik leg
mesterünk, megtanított minket a legboldogitóbb vallokiválóbb műve, mely most alkalomszerű is. Közép- Ázsia,
másra,hogy egy a mi Mesterünk, a Jézus Krisztus. Lemelyet a politikai események nemsokára a fontos napi
gyen Ön áldott a jó Istentől, áldott működéséért! Adjon
kérdések rovatába vonnak, nagyban érdekelheti az olvamég éveihez éveket, hogy mindinkább láthassa fáradozásót. E mű pedig számos oly pontot tartalmaz, mely az irodalomban eddigelé soha érintve sem volt — A Gyulai Pál ! sainak gyümölcseit! Egyébiránt az alapítvány létesítése

tekintetében, csatlakozom Batiztfalvi úr indítványához.
Kedves tanáromnak egyik hálás tanitványa SÁNTHA KÁROLY, evang. lelkész.

* A vértesaljai felekezet nélküli tanitó-egylet a
nevelés és oktatásügy barátait, aug. 30-án d. e. 9-kor
Csák váron tartandó közgyűlésére, meghívja
* Gyászhír. K á l o s i L i p ó t , a pesti theologia volt növendéke,előbb fegyházi pap, majd a szegedi, utóbb a pécsi
állami foreáltanodánál a francia nyelv és irodalom tanára
Carlsbadban, hova gyógyulást keresni ment, hosszas
és kinosbetegség után f. hó 20-án 37 éves korában
meghalt. Béke hamvaira!
* Az edinburghi egyetemes presbyteriánus tanácskozmánynyal, miként múltkori cikkünkből is kivehető,
nem szándékoztunk bővebben foglalkozni. Annyit azonban föl kell említenünk, hogy B a l o g h F e r e n c h i t t a n á r úr, az Evangyélmi Prot. Lap szerkesztője, mint
Magyarország képviselője, azon gyűlésen bizottsági taggá
választatott, s átalában mindenütt rendkívül kitűntették.
* Értesítés. A nagykőrösi dunamelléki ref. egyházkerületi tanitó-képző intézetben az 1877/8-ik. tanév
szept. 1-én kezdődik ; a beírások s fölvételi vizsgálatok
szept. 1 — 3 napjain lesznek. Fölvétetnek az oly ép testű
növendékek, kik a 15 évet már meghaladták s kiknek a
magyar nyelv, számtan, földirat s történelem ismeretében,
annyi jártasságuk van, a mennyit a gymnasium, reálvagy polgári iskola négy alsó osztályában megszerezhetni.
A belépni kivánó növendék erről vagy iskolai (bélyegmentes) bizonyítványt tartozik előmutatni, vagy fölvételi
vizsgálatnak kell magát alávetnie ; egyszersmind igazolni
köteles életkorát, szülői beleegyezését; továbbá orvosi
(bélyegmentes) bizonyítványnyal testi épségét is. A tápintézet szintén szept. 1-én nyílik meg ; tápdíj havonként
ebéd és vacsoráért 5 f r t ; ebédért 3 f r t , szegény sorsú,
jó magaviseletű s kitűnő előmenetelű növendékek díjleengedésben részesülnek. MAGYAR ANTAL, igazgató
tanár.
* Több oldalról érkezett tudakozások folytán tudatjuk a t. közönséggel, hogy C s u t h y
Zsigmond
úrnak magyar prot. egyháztörténelmi munkája már sajtó
alatt van, f. év szeptember havában megjelenik.
* Szászvároson a Kún-tanoda a ref. egyházközséghez
az egyik papi állomásnak két pap-tanári állomássá leendő
átváltoztatása végett folyamodott. De a presbyterium
„nem tartá időszerűnek egy s z á z a d o k á l t a l s z e n t e s i t e t t intézményt megbolygatni." Hajdanában a papismus is erre hivatkozott, ezzel védte szú-ette alkotmányát Lutherék ellenében!
* A quekerek egylete Londonban, a mult évben a
„szerencsétlen" bolgárok segélyezésére alaptőkét gyűjtvén, az idén egyik tagját Long Jakabot, 6 áescsal és
két mérnökkel küldé le Bulgáriába Ezek az Ali. Lib.
szerint 4769 házat és 22 iskolát építettek ottan, s azon
fölül 2600 családot ruhával, 9367 földmivest vetőmaggal
láttak el. — Vájjon nem a kozákság lovai végezték-e
el az aratást ?

* A Balaton mellékin e hó 6-án nagy zivatar dü
höngött. Szent-Gálon a menykő becsapott a ref. templomba s annak toronyfalát és ablakait összerombolta.
* A barsi jó tanácsra. Bátki kartársam s barátom
necrologja oly sötét színben képzelteté szerintem a
barsi egyházmegyét a t. olvasó közönség előtt, mintha
elfeledkezett volna egyik öt talentomos szolgájáról s évtizedeken keresztül segély nélkül hagyta volna nyomorogni 160 lelket számitó kis egyházában, és ez a necrolog nem birta a barsi őrhely vigyázóit fölszólalásra, mint
birt adakozásokat gyűjteni. Tehát az önmentséget nélkülöző barsi egyházmegyében — diákkorunkból eredő bensőbb viszonyban s barátságban levén több ottani lelkészszel s é r e t t esperesükkel, és a kikről komolyan fel
sem tettem megfeledkezésöket jeles kortársukról, sőt legújabban néhány napot nálam töltött volt lelkész barátomtól
a barsi tractusból eléggé meggyőzettem, hogy B. úr
tulszerénykedése volt egyedül az ok — nem arcúi ütéssel
hanem egy kis quasi szúnyog csípéssel intéztem alkalmat
az őrállók nyilatkozhatására. És hogy nem m eg g o nd o l a t i a n ú l s e l h i r t e l e n k e d v e Ítéltem és céloztam, mutatja azon örvendetes siker, hogy párosával lépnek
a barsi őrhely igazolására, melylyel a necrolog irányban
adósak voltak; mutatja, hogy a quasi szúnyog iusultusra
az oroszlán első rázta meg söiényét s róla még a 70 éven
fölül sem mondhatni hogy e l é r e t t , hanemha elgyengülés
jele volna egy kis apprehensiót arcúi ütésnek venni régi
tisztelőjétől, kinek mint az alföld rónáin bujdosónak e
szellemi találka is jó esik. Tisza Földvárit VÁRI SZABÓ
SÁMUEL,

ref. lelkész.

* Híradás a szerkesztőségből. Lapunknál oly mérvet öltött a cikk-torlódás, hogy a beküldött dolgozatokat
legjobb akaratunk mellett sem közölhetjük rögtön. Kérjük
azért t. munkatársainkat türelemre és szives elnézésre.

NECROLOG.
Igen szomorú esetről kell tudósítanom. Folyó évi
junius 30-án t. i. meghalt egyházunk atyjaként szeretett
tanitónk tud. C s e r v e n á k K á r o l y úr 59 éves korában, ki közel 40 esztendeig működött a tanitói göröngyös pályán, még pedig úgy, hogy nem csak a mi gyülekezetünk, melynek 35 évig kitűnő tanítója volt, büszkeségének vallotta őt, hanem mind az egyházi mind a
politikai megye, a tanítók, példányaként tisztelte a boldogultat, s elhalmozta őt számos kitüntetésekkel.
Nem dicsekvésképen mondom, mert hiszen vidékünkön általánosan elösmert tény, hogy Dengeleg a cserháti nógrádi községeknek legjobbika, kitűnvén munkásság, pontosság és erkölcsösségben; s a mi legméltóbb a
dicséretre, hogy tót létére törhetlen magyar érzelmű hazafias község, mely a magyarosodásban élénken halad
előre.

Mindezen szép tulajdonokat pedig, boldogult tanítójának Cservenáknak köszönheti községünk, a ki testestől-lelkestől munkálta híveinek javát, élt magasztos
hivatásának. A mellett kiváló kedves egyéniség volt ő a
társadalomban. Nyájas, szelid modora mindenkit megnyert
a ki vele társalgott. Jó barát, példás atyja családjának.

magtár létesítése, mely az ő kezelése mellett annyira
gyarapodott, hogy kisded uj anyaegyházunk a sok ezerbe
került létesítési s átalakulási költségeit legnagyobbrészt
fedezte. Hiszem, hogy szerkesztő úr velem együtt kivánja,
hogy Cservenák Károly sírja fölött a béke angyala őrködjék s elévülhetlenné váljék a dengelegi egyházban
megható emlékezete.
WALLENTINYI SAMU,

El lehet képzelni mily fájdalmas részvéttel kisértük
az örök nyugalom helyére. Az egyház a szó szoros értelmében gyászba borult, s a temetésen, mely julius 2-án
véghez ment, nem maradt lélek otthon, a mely el nem
jött volna forrón szeretett tanítójának megadni a teljesen
kiérdemlett végtisztelet adóját, s ontani könnyeket, melyeket az őszinte fájdalom facsart a szemekből az elhunytnak gyász ravatalánál. A vidék is számosan volt
képviselve e szomorú temetésnél.

dengelegi ev. lelkész.

ADAKOZÁSOK.
Adakozás a budapesti protestáns árvaházra.
T u r c s á n y i Audor körmendi ev. leik. küldeménye :
A confirmándusok részéről 4 ft. Joó Katalin Szarvaskendről 40 kr. — N a g y S á n d o r n. szalontai ref. leik.
a confirm. részéről 2 ft. 76 kr. — Z a c h á r G u s z t á v
igazg. a rimaszombati egyesült prot. gymn. ifjúságának
gyámegylete részéről 5 ft
A m.-t ú r i ref. egyh. egyik iskolájában adakoztak :
Fróna Mária, Somogyi Rákhel, Gronda Mária, Nagy Juliánná, Juhász Eszter, Cs. Juhász Susánna, Kozák Eszter összesen 90 krt.

A szó szoros értelmében elárvultaknak érezzük magunkat, s nincs forróbb óhajtásunk, mint a boldogultnak
méltó utódjára szert tennünk.
A temetést Maróthy Emil vanyarci, s Vladár Miksa
sziráki lelkész urak végezték, számos tanító urak az
elhunyt kedves kartársainak segédlete mellett.
A boldogult pelsőci, zólyommegyei sztiletésü volt.
Atyja hasonlag tanitó vala Pelsőcöu. Legelőbb Patvarcon,
később Bodonyban tanítóskodott. 1842-ben jött Dengelegre. Boldog családi életet élt s 4 derék gyermeket nevelt fel. Tagj a volt a nógr. ev. esperesség consistoriumának s az ujabb megye rendezés előtt a megyei választmánynak. Számos megbecsülhetetlen érdemeinek kiválóbbja
a dengelegi egyháznak anyásítása s az egyházi takarék-

A Bátki árvák részére: S z i l á g y i
vöskónyi ref- leik. 1 ft.

G á b o r öt-

bciiridietiésieik:.

A „nagy-kőrösi községi iskolaszék" egyelőre
tannyelvű —

1 8 7 7 . szeptember

1-sején megnyitandó

1. Igazgató

tanitói állomásra pályázatot hirdet.

csak
községi

(férfi)

készpénz, az intézet helyiségében tisztességes lakás,

I-ső osztálylyal újonnan szervezett — magyar
felsőbb leány

tanitói állomásra,

kertpótlékul 5 0 frt,

népiskolájában

betöltendő két

kinek javadalmazása 5 5 0 f r t

igazgatói díj fejében 1 0 0 frt, az

iskolai szolgálat teljesittctáse és a helyiség tisztogattatásáért 5 0 f r t . Kötelessége a népoktatási törvény szerént az intézet igazgatását vezetni,

ezenkívül az első tanévben a magyarnyelvet,

számtant, törtónettani és

természettudományi tárgyakat tanítani. A II-dik osztály felállításakor pedig a második rendes tanitói beállítása

után az álta'a

állomásra.

választandó

szaktudományokat

tanítja

mindkét

osztályban. —

2.

Segédtanitónöi

Évi javadalmazása 3 0 0 frt készpénz, lakbér átalány 100 frt, esetleg lakás. Kötelessége az 1-sö

tanévben az I-ső osztályban,

a II-dik osztály felállításakor mindkét osztályban rajz, szépírás,

éneklés, női

kézi munkák, női testgyakorlás, gazdaság- es kertészet-tan tanítása.
A pályázni kívánók kellően felszerelt folyamodványaikat a nagy-kőrösi községi iskolaszók elnökségének folyó évi augusztus 12-dik napjáig Nagy-kőrösre küldjék be. Ugy az igazgató-tanitó, mint a segéd
nőtanitó csak egy évi sikeres próba év után fog véglegesen
Nagy-Kőrös, 1 8 7 7 . julius

megerősíttetni.

24.

Szentpétery
!

9

Gyula,

közs. iskolaszéki elnök.

A szatmár-németi helv. hitv. gymnasium V- és Yl-dik osztályában a latin-, görög- és magyarnyelv
tanszéke megüresedvén, ennek betöltése végett pályázat nyittatik.
E tanszék évi javadalmai : a) 5 0 0 frt a gymn. pénztárból,
házi pénztárból,

b) 12 frt alapítványi kamat, az egy-

c) Használata egy az intézet közelében levő házas teleknek,

melyen két külön

osztályban

összesen 6 szoba, 2 kamara, 2 konyha, 2 pince, 1 sertés- és 1 marha-ól, s 1 félszer van, ezekhez terjedelmes kert. d) Egy lucernás a város közelében s mintegy 5 köblös nagyságú szántóföld, e) Házhoz beszállítva 8 öl kemény tűzifa, melyből egy tanterem is füttetendő. f) Osztalék a mellékjövedelmekben.
a tanügyi bizottság további intézkedésétől függ, hogy ezen javadalom 7 6 0 frt készpénzre,
s a mellékjövedelmekbeni osztalékra változtattassék

Azonban

8 öl tűzifára, s

át.

A megválasztott tanár k ö t e l e s a gymn. tanári nyugdíjintézetbe belépni, s e célra 1 0 0 frt fog
fizetéséből
elfoglalni.

részleten kint egyszersmindenkorra levonatni; továbbá állomását legkésőbb szeptember 5-dik napjáig
Pályázati határnap folyó évi augusztus 16-dika.

Választás augusztus 19-én délelőtti 11 óra.

Az ezen állomást elnyerni szándékozók okmányokkal kellőleg fölszerelt kérvényeiket ,,tek. F a r k a s

Antal

taniigy-bizottsági elnök úrhoz Szatmáron" címezzék.
K e l t Szatmáron, 1 8 7 7 . julius 2 5 .

i_3

I g a z g a t ó s á i g * . .

Pályázat tanári állomásra.
A m.-szigeti ref. lyceum gymnasialis
előadandó tárgyak a I I I . IV. és Y-ik

osztályában

osztályokban

órával. Évi díjazás 7 0 0 forint, ha azonban

a

vallás,

egy t a n á r i állomásra pályázat nyittatik. Az
mennyiségtan,

várakozásnak és igényeknek

történelem

és földrajz heti 2 2

megfelel, az ideiglenes egy év

leteltével, a rendes tanárok sorábai lépéssel az évi díjazás 5 0 forinttal javittatik, a mellett e rendes díjazás minden 10-ik működési év után 5 0 forinttal feljebb emeltetik
Az ezen állomást elnyerni kívánók fölkéretnek, hogy kellően felszerelt folyamodványaikat

legfel-

jebb folyó évi augusztus hó 15-ig Veréczy Lajos helyettes felügyelő gondnok úrhoz M.-Szigetre beküldeni
szíveskedjenek, miután az

iskolai

év

szeptember

1-ső napján veszi kezdetét, a mely időben a megválasz-

taudott tanár helyét elfoglalni köteles.
Kelt M.-Szigeten, 1 8 7 7 . évi julius hó 15-ik napján tartott pártfogósági gyűlésből.

22

A nyíregyházi

i lyceumi Imiig azgatóság.

ág.

ev. hat osztályú gymtiasiumban folyó évi szeptember hó elsejével

betöltendő

mathesis-physikai rendes tanszékre pályázat hirdettetik, megjegyezvén, hogy a mennyiben a szaktárgyak óráinak
száma meg nem ütné a hetenként tartandó 2 2 tanórát, a megválasztott más tantárgyak kezelését is tartozik elvállalni. Fizetés 1 0 0 0 forint, végleges megválasztásra és teljes fizetésre azonban szaktárgyaiból íőgymnasiumra képesített, vagy már tényleg működő rendes tanárnak van csak kilátása,
nem birók 8 0 0 frt mellett próbaévre

tauárje öltek soklevéllel

választatnak.

Pályázók okmányokkal felszerelt kérvényüket folyó évi augusztus hó 26-ig szíveskedjenek „ K r a lovánszky Gyula isk. felügyelőhöz

Nyíregyházán"

küldeni.

Nyíregyháza, 1 8 7 7 . évi julius 15.

Mart íny i
2—2

József,

iskolai jegyző.

-

P

á

l

A dunántúli ágost. hitv. evang.
is kívánatos) és mathematikai

á

z

egyházkerületi

tanszékre

inig a rövid idő múlva folyóvá teendő

y
ezennel

s

i

t

.

soproni lyceumban a t e r m é s z e t t a n i (vegytan

pályázat hirdette ik. Rendszeresített fizetés addig is

Királyföldi-féle

alapítványból felebb emeltetnék 9 4 0 f r t o. é. és a

tanári oklevél megszerzése után tandíj osztalék mintegy 3 0 0 frt. A kerületi gyámoldán kívül létezik külön
tanári nyugdij-alap.
folyó évi augusztus hó lO-dikéig

Pályázni szándékozók okmányokkal felszerelt folyamodványaikat
Müllner Mátyás lyceumi igazgató úrhoz ^opronba küldjék be.
Győrött,

1 8 7 7 . julius 1 6 .

Karsay
2—3

Sándor,

superintendens.

Az eperjesi ág. hitv. evang. kerületi hittanintézetnél az 1877/8-dik tanévvel egy rendes t a n á r i
állás betöltendő. Ezen állással a h i t és erkölcstan tanítása s az u j szövetség

magyarázata van egybekötve.

Rendes évi fizetés 1 2 0 0 f r t és tandíjosztalék. Pályázók kérvényeiket, melyekben életkoruk, állapotuk, tanulmányaik, nyelvismereteik és eddigi netáni szolgálataik okmányokkal igazolandók, folyó évi augusztus 10-dík
napjáig a superintendensi hivatalhoz Rozsnyóra küldjék be.
Rozsnyón, 1 8 7 7 . julius 9-dikén.

Czékus
3—3

István,

superintendens.

ezelőtt ROSENBERG TESTVEREK

Budapest, IV. egyetem-utca 2. sz.
Vz első h a z a i t a k a r é k p é n z t á r

palotájában.

A közelgő iskolai évre ajánljuk az elemi-, nép- és polgári

iskolák, úgy a tanitó- s tanitónö-képezdék t. t a n á r a i és
tani tói

figyelmébe

clltsail felszerelt

iskolai-könyvkereskedésünket,
hol a hazai

iskolákban

használt

minden

tan-

és segédkönyv

mindenkor készletben található.

Tömeges megrendeléseknél kedvezmény nyujtatik.
megrendelések gyorsan és pontosan telj e sitt etnels:Mély tisztelettel

i_4

Dobroivsky

és

Franké.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs : Farkas József.
Nyomatott: Deutsch M.-féle művészeti intézet, Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

31. sz.

Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. augusztus 5.

PROTESTAUS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP,
Hirdetések dija:
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 k r sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

KIADÓ-HIVATAL:
VIII. ker. Mária-utca 10. sz. I. em.

T e l j e s

dij:

Előfizetést

Szerkesztő- és

s z á m ú

p é l d á n y o k k a l

m i n d é g

s z o l g á l h a t u n k .

alkalommal ismétli

M T Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésök a
mult hó végével lejárt, annak megujitására
felkéretnek.

azon

szavait,

melyeket a jairusi

leány felett siránkozókboz intézett egykor, mondván :
„Mit zajogtok és sirtok?"
De bocsánat!

(Márk V, 39.).

én nem akarok

zajogni

lelkész-

társaim ellen, annyival inkább, mert tudom, hogy a
legtöbb egyetért velem abban, hogy a halotti beszédek
tartását be kellene immár szüntetnünk.

Hogyan temessünk?

Be, nemcsak

azért, mert sok időt elrabol tőlünk, hanem főkép azért,
»Mit zajogtok és sirtok 2®
Jézus.

mert inkább ront és botránkoztat az igen sok esetben,
mint épít és vigasztal.

Nekünk keresztyéneknek kell, hogy tükörünk és
példánk

mindenben

a Jézus legyen.

Minél

inkább

Csak a m ó d r ó l
tanunk,

kellene tehát eszmecserét vál-

hogy hogyan szüntessük azt be vagy mivel

megközelítjük őt, annál méltóbb tanítványai vagyunk.

pótoljuk ? Először is épen nem úgy, hogy ha meghal

Készemről

egy lelkésztársunk, 3— 4-en is elprédikáljuk.

p . o. még- a temetéseknél is mindenkor

fölvetem magamnak

azon

kérdést:

hogyan temetne

a költő tapasztalásán

Jézus ? Mert a mint ő temetne, ügy kell nekünk is

vén

temetkeznünk.

így i r ;

Az ő vallása, melynek magasztosságot

gulyás

is túlmentek

temetése"

már,

Sokan

a ki „ A

cimü költeményében

épen a keresetlen egyszerűség és őszinteség kölcsönöz,
példája,

mely vallásának

azt igazolja,

liogy ő bizony épen nem temetne ugy,

mint mi igen sokan,
Mert

nem

„De kiséri két pap, két egyház i m á j a . . .
No, hisz valamelyik majd csak eltalálja.*

h ű kinyomata volt : mind

úgy van e,

Hanem

igen sokszor temetni szoktunk.
hogy

boldog

boldogtalannak

úgy,

ha először is elhalt

paptársaink

felett kezdjük meg a hallgatást s az egyszerű, őszinte

koporsójára ékes beszédből fűzünk borostyán koszorút,

imát,.

mikor temetünk ?

úgy halálában sem óhajtja a dicsérést, nagyobb az ő

Meghal egy — gyakran csak a mi fogalmaink

A valódi lelkipásztor valamint életében nem,

j u t a l m a : az öntudat és az U r helybenhagyása:

„jól

szerint — igaz ember (mondd inkább gazdag ember),

van jó és hü szolgám!" Ha pedig a pásztorban ne-

s a dicsérő szavaknak egész szótárát ráaggatjuk. Meg-

talán

hal egy — sokszor ismét csak a mi fogalmunk sze-

fölött is dobra ütni — elvette jutalmát, s minek azt

rint — bűnös ember, s vagy legyezzük a bűnét, vagy

palástolgatni,

mi

akarunk

az Ítélőszékben

ülni.

Meggondoljuk-e,

béres

természet is lett volna, minek azt sírja
nincs-e a népnek

iránt ? Az őszinteség a mi egyik

érzéke

az igazság

fegyverünk ós az

hogy sokszor mennyire vétünk az igazság, a szeretet,

igazság, bölcseséggel, szelídséggel párosulva, a halotti

a vallás, a holtak és az élők ellen, áradozó, dicsérő

elmélkedéseknél pedig vajmi nehéz, csaknem lehetetlen,

vagy elítélő halotti elmélkedéseinkkel?

hogy ezekhez hívek

Nem halljuk-e

a Mesternek szavát, ki méltóságteljesen minden ilyen

maradjunk.

Én azt tapasztaltain,

hogy ha mi lelkészek is61

Tanulók sz. 349. Az I-ső osztály mellé párhuzamos osztály állíttatott fel.
kozunk a megholtak felett, a nép önkényt eláll a
30) Az e p e r j e s i ev. kerületi collegium értesíprédikációtartástól.
Igyekezzék a lelkész híveivel
tője. Összeállította O. Végh Dániel. Igazgató Hazsliuszky
megértetni bölcs móddal, hogy az imádság sokkal
Frigyes. Éétekezés : „Magyarhon myxogasterei (gombafaj),
inkább megegyez vallásunk szellemével, mint az el- Hazslinszky Frigyestől. Tanulók sz. a gymnasiumban
mélkedés, s ha sikerül neki csak egy-két esetben is,
240, a tanitó képezdében 29, a hittani intézetben 12,
összesen 281. A jogakadémia a rendelkezésre álló eszhogy a gyülekezetben a gazdagabbak s előkelőbbek
megelégesznek halottaik felett imádságtartással s ha közök elégtelensége és nem a hallgatók csekély száma
miatt záratott be ; de ugy a főiskola pártfogósága, mint
sikerül neki szívből buzgó alkalmi imát tartani -—
Eperjes városa élénk tevékenységet fejtenek ki a szüneakkor tcbben is fogják e példát követni s lassantelő intézet újból való megnyitása érdekében. A hittani
lassan, a nélkül, hogy a prédikáció-tartást inegtagadnók
intézet fenntartását, állandósítását és az egyházak ujabb
— mert ezt nem is tehetjük — elmaradnak a tempmegadóztatása nélküli szervezését az egyh. kerületi közgyűlés elhatározta, minthogy a központi theologiai akalomban tartatni szokott halotti prédikációk.
démiának Pozsonyban leendő felállítását, részint helyi,
Van azonban rendkívüli eset, mikor beszélnünk
részint anyagi szempontból ez idő szerint sem tanácsosk e l l , s a beszédet imádságba foglalnunk nem lehet,
nak sem lehetőnek nem tartja. A tanítóképezde mellé
akkor ós ott, hol a prédikációhoz fölötte ragaszkodik
rendes gyakorló iskolát máig sem lehetett felállítani.
a nép, azt gondolnám, leghelyesebb, h a a koporsó
31) Az é r s e k ú j v á r i r. kath. gymnasium értesítvénye. Igazgató Tal lay Nándor. Értekezés : Rövid némellett vagy a sírnál tartunk rövid beszédet. E tekinzetek az oktatás körül, Hermánn Árkádtól. Tanulók sz.
tetből lehetetlen nem méltányolnunk Borzsák ú r
117.
„GRyász- ós s I R b e s z ó D e K " című munkáját.
32) A pannonhalmi sz. Benedek-rend e s z t e r Ugy tartom, hogy érdemes lesz e tárgyat megg o m i főgymnasiumának értesítője. Igazgató Fehér Ipoly.
vitatnunk s igénytelen indítványomat az életben megÉrtekezés : A főgymnasiumi segély-egylet alakulása, Fepróbálnunk. Megvagyok győződve, hogy ez által csak
hér Ipolytól. Tanulók sz. 252. A segély-egylet vagyona
az idén 3909 frttal gyarapodott, mely összeghez a legjobban behatolunk. J é z u s szellemébe, a ki, minél
nagyobb contingenst a főpapság szolgáltatta, a mennyitüzesebben és sűrűbben tartjuk halotti prédikációinkat,
ben pl. maga a hercegprímás 1000, Kruesz Krizosztom
annál jobban kiáltja fülünkbe méltóságteljesen: „ M i t
pannonhalmi főapát és Somogyi Károly kanonok 400-400
z a j o g t o k !"
frtos alapítványokat tettek. Ilyen támogatás mellett bizony nem igen lehet nehéz a segély-egyletnek működése !
SÁNTHA KÁROLY.
33) A sz. kir. E s z t e r g o m v á r o s i nyilv. reáltanoda értesítvénye. Igazgató Kaán János. Értekezés: A
szőllőmoly (cochylis roserana) és annak kártékony volta
szőllőtermésünkre, Kaán Jánostól. Tanulók sz. 110.
ISKOLAÜGY.
34) A f e h é r t e m p l o m i m. kir. öt osztályú
államgymnasium második évi értesítője. Ideigl. igazgató
Iskolai értesítők.
Fazekas Elek. Tanulók sz. 106. Előkészítő osztály állíttatott fel főkép a végett, hogy az idegen ajkú növendé— Harmadik közlemény. —
kek már az I-ső osztályban is eredménynyel hallgathassák
28) A eísterei rend e g r i kath. főgymnasiumának
a magyar előadást.
értesítője. Igazgató Szvorényi József. Értekezések : Fej35) A f e l s ő - l ö v ő i ág. h. ev. nyilv. tanintézelődési tünemények a nyelvben, fő vonatkozással a nyelvtek értesítője. Magyar és német nyelven. Igazgató Neuújításra, Szvorényi Józseftől. Az egri főgymnasiumnál
bauer János. Értekezés (csak magyarul): A lélektan gyaelhelyezett orsz. meteorologiai fiók-intézetnek mult 1876-ki
korlati alkalmazása, Ebenspanger Jánostól. Tanulók sz.
észleletei, Horváth Zsigmondtól. Tanulók sz. 571. Egy
a seminariumban és a praeparandiában 45, a gymnasiumpárhuzamos osztály. A jelen évben elhunyt Vrabély Már
ban 58, a reáliskolában 73. Weber Hugó, elhunyt jeles
ton, növény gyűjteményét, mely csaknem a teljes Mátra
tanár emlékére egy alapítvány létesítését határozta el a
vidéki flórát magában foglalja s egészben 3913 fajt teszen
tanári kar, mely alapítvány kamataiból egyelőre Weber
ki, az intézetnek adományozta, s azt ugyanitt ritka díszcsaládja gyámolíttatnék, később pedig szegény sorsú taszel és célszerűséggel berendezte.
nulók segélyeztetnének. A tauitó-képezdét, melynek mióta
29) Az e p e r j e s i kir. kath. főgymnasium értesífennáll, mindig külföldi származású főnöke volt, a jelen
tője. Igazgató Nuber Sándor. Értekezés : A hellen gymév elejétől magyar származású főnök Ebenspanger János
nastiea és annak rendeltetése Athenében, Ruby Józseftől.
vezeti. Általában ugy az értesítő tartalmából, mint annak
merjük a nyájat s alkalmi imát irva, szivünkből imád-

nyelvéből azt vesszük észre, s ezt örömmel constatáljuk,
hogy a felső-lövői, különben mindig hazafias iskola is
szépen magyarosodik.
36) A g y ö n g y ö s i városi kath. nagy gymnasium
értesítvénye. Igazgató Vágó Ferenc. Értekezések : Szózat
a szülők, gyámnokok és egyéb nevelés-barátokhoz. Az
árnyék (Egyenvilágú egyenes és görbe vonalok), Plander
Páltól. Tanulók sz. 261. A testgyakorlat tanítása szünetelt.
37) A pannonhalmi szent-Benedek-rend g y ő r i fogy mnasiumának értesítvénye. Igazgató Vaszary Kolos.
Értekezés: Nevelés a rómaiaknál, Szabó Szilvesztertől.
Tanulók sz 362 A régészeti muzeum feltűnően gyarapodott, ugy hogy a lefolyt évben szerzett archaeologiai
tárgyak jegyzéke az értesítőben harminc lapot tölt be38) Vargyasné-Petz Vilma g y ő r i leány-nevelő- és
tanintézete, felsőbb és elemi leányiskolájának értesítője.
Igazgató a tulajdonosnő. Növendékek sz. a 2 osztályú
felsőbb iskolában 14, a 6 osztályú elemi iskolában 56,
összesen 70.
39) A g y u l a f e h é r v á r i r. kath. nagy-gymnasium értesítvénye. A gymnasium igazgatója Biró Béla; a
bölcsészeti tanfolyamén, — mely nem egyéb, mint másutt
a gymnasialis 7-ik és 8-ik osztály, — Kapatán Márton.
Értekezések : Különnemű (összetett) kőzetek meghatározása, Cserni Bélától. A gyulafehérvári meteorolog állomás
észlelete 1876-ik évről. Tanulók sz. a gymnasiumban
235, a bölcsészeti tanfolyamon 48, összesen 283. A tanári
kar az uj középiskolai rendtartást tárgyalás alá vette s
arra nézve javaslatba hozta a szükséges módosításokat.
Az igazgató tanács az iskolai értesítőre vonatkozólag egy
rendeletet bocsájtott ki, melyben meghagyja, hogy az
értesítőben értekezés közlendő, továbbá, hogy az értesítő
tartalmas legyen s nagy 8-adrét alakban nyomassék. Az
első osztályba annyi tanuló jelentkezett, hogy párhuzamos
osztályt kellett felállítani. A bölcsészeti tanfolyam csak a
lefolyt évben ruháztatott fel nyilvánossági joggal.
40) Az i g 1 ó i m. kir. állami tanitó-képezde negyedik értesítője. Igazgató Dr. Emericzy Géza. Értekezések : A magas Tátra látképe és megvilágítása, Dr.
Emericzy Gézától. A gombák tanítása a népiskolákban,
Somogyi Gézától. Tanulók sz. 69. a gyakorló iskolában
20. A gyakorló iskola csak három osztályból áll. A kézi
munka minden osztályban hetenkénti egy órán át, kötelező tantárgygyá tétetett.
41) Az i g l ó i ág. h. ev. főgymnasium évi jelentése. Igazgató Pákh Károly. Tanulók sz. 462. Ezen intézetet a lefolyt évben nagy csapás érte, egyik hírneves
tanárának Dr. Tavasi Lajosnak halálában. Az elhunyt,
az iskolának hagyta szép könyvtárát, pénz- és éremgyüjteményét, s egy 1000 frtos ösztöndijat hagyományozott.
Az értesítőben közölve van Tavasi életrajza.
42) A j á s z b e r é n y i ker. kath. főgymnasium
értesítője. Helyettes igazgató Lippay Lajos. Értekezések :
A család és iskola összhangzó működésének szükségessé-

géről Lippay Lajostól. Az ismeretekről, Golenich Károlytól. Tanulók sz. 194.
43) A k a s s a i állami főreáliskola értesítője. Igazgató Mauritz Rezső. Értekezések: Rendtartásunk és a
szülei ház, Mauritz Rezsőtől. Orgona asztalunk (érdeméremmel jutalmaztatott a szegedi kiállításon az 1876-ik
évben), Dr. Lúcz Ignácztól. Tanulók sz. 306. A fegyelmi
ügyekről ritka őszinteséggel s talán kissé fölösleges részletességgel tesz jelentést az igazgató. Felemlíti például a
8-ik osztály azon „stikli-"jét, hogy »egyszer, egy tanulónak kivételével, az egész osztály megszökött a természettani óráról." A tanári kar a lefolyt évben szegény
tanulókat segélyző egyletet és iskolai takarékpénztárt
alapított. A takarékpénztár vezetője, Dr. Lúcz tanár,
magát az intézményt helyesli, de a kezelést tartja nagyon fáradságosnak és nehézkesnek, ajánlja ennélfogva
hogy az osztálytanárok vegyék át a betételeket.
44) A k a s s a i állami gépészeti felsőbb ipartanoda tudósitványa. Igazgató Szakkay József. Értekezések
A Balaton és vidéke, Lekly Gyulától. Az iparos-oktatás
nyugat Európában, Szakkay Józseftől. Tanulók sz. (három osztályban) 44, kik közt alig van 6, akiknak szülei
az iparos osztályba tartoznak, a többiek mind közbirtokosok és honoratiorok gyermekei. Az intézet a lefolyt
év közepén nyert állami jelleget.
45) A k a s s a i községi elemi iskolák értesítője.
Igazgató Schaller Ernő. Értekezés : A szülőkhöz ! Tanulók sz. 1551, az ismétlő iskolában 230, összesen 1781.
46) A k e c s k e m é t i m. kir. állami főreáltanoda
értesitője. Igazgató Dr. Dékány Rafael. Értekezések:
Kecskemét sz. kir. város szellemi fejlődésének és állami
főreáltanodájának történelmi vázlata, Dr. Dékány Rafaeltől. A földközi tenger ma és hajdan, Ilanusz Istvántól.
Tanulók sz. 154. A lefolyt évben nyittatott meg a 6 dik
osztály, miután erre nézve a megfelelő áldozatokat a
város is meghozta. Májusban kérelmezték a 7-dik osztály megnyitását is, de e kérelemnek a miniszter helyt
nem adott. Igen feltűnő az igazgatónak azon nyilatkozata, hogy a ministernek a kérelmező küldöttséghez intézett szavai „a reáliskolák irányában inkább ellenszenvet, mint szeretetet tanúsítottak." — Az intézet épülete
a tanév elején célszerűen átalakitatott. Az uj épület képe
az értesitőhez mellékelve van.
47) A magyarországi kegyes tanitórend k e c s k e m é t i főgymnasiumának tudósitványa. Igazgató D r . Polák Elek. Értekezések : A vall.-és közokt. minister által
1876-ban kibocsátott középiskolai rendtartás. A fénytani
lencsék képletének egyszerű levezetése, Polák Edétől.
Tanulók sz. 248.
48) A k e c s k e m é t i ref. lyceum értesítvénye.
Igazgató Csabai Imre. Tanulók sz. 189. A tanári kar a
középiskolai rendtartás tárgyában a ministeri javaslat alapján tervezetet dolgozott ki s azt az egyházkerület elé
terjesztette. — A természetrajzi gyűjteményt Ihász Dániel
és Mennyei Ferenc, Olaszországban élő hazánkfiai 387
darab, Olaszországban talált küvült csigával gyarapították,
61*

49) A k e c s k e m é t i polgári leányiskola tudósítványa. Igazgató Pásthy Károly. Értekezés: A nők helyzete az uj kori vad népeknél, Gótsch Józseftol. Tanulók
sz. 66. A lefolyt tanévben nyittatott meg a 3-dik osztály.
Ifjúsági könyvtár és önképzőkör alakíttatott. A tanári
szék elhatározta, hogy a jő vő tanévben iskolai takarékpénztárt állit föl, s hogy felkéri az iskolaszéket, miszerint
a tornászatnak, melyet, elég helytelenül, a törvény a
leányiskolákban nem tett kötelező tantárgygyá, taníttatásáról gondoskodjék.
50) A k é s m á r k i ev, kerületi lyceum értesitvénye. Igazgató Scholez Frigyes. Értekezés : Londoni Mayer
János György életrajza (a lyceumi könyvtár javára
rendezett nyilv. felolvasás alkalmával tartott előadás),
Scholcz Frigyestől. Tanulók sz. 424. A tannyelv a felgymnasiumban tulnyomólag német. Schmecksi Rajner
György 10,000 frtos alapítványát, az iskola a lefolyt
évben vette birtokába.

Öszi gyakorlat előtt.
Nem messze az idő s még a nyári meleg napok
árasztani fogják hő- és fénysugaraikat, midőn a hon „védereje" gyakorlatiba összehíva, megfogja mutatni, ha nem
is a világ, de legalább elöljárói, feljebbvalói előtt, mit
tanult a múltban s mire lehet vele számítani a jövőben.
Nem vélem feleslegesnek e tárgyról ezúttal egy kissé
elmélkedni népnevelési s főkép néptanítói szempontból.
Sokszor mondatott s talán igaz is, hogy a tanitó a
társadalomban a legfontosabb tényezők egyike. Istennek
hála napjainkban ezt már nemcsak mondják, hanem kezdik is elismerni a társadalom minden rétegeiben és mi
néptanítók — fájdalom — ezen a múltnál kedvezőbbnek
látszó helyzettel még sem lehetünk megelégedve, mert
míg ama nemes intentiók örömre keltenének s rögös pályánkon férfias kitartó haladásra lelkesítenének, van valami
társadalmi életünkben, ami csekély nyugalmunkat is nagy
mérvben zavarja, és ez a valami a többek közt a n é p t a n í t ó k h a d - és v é d k ö t e l e z e t t s é g e.
Mi nagyon kevéssé vagyunk originális nép, vagyis
magyarul mondva, nem igen szoktunk a magunk lábán
j á r n i ; sok szép és rút, jó és rosz dolgot a szomszédoktól,
a külföldtől sajátítunk el. Igy a többek közt a néptanítók
hadkötelezettségét is. Mondják, hogy Poroszhon - - ma
nagy Németország — hadi dicsőségét a Sehulmeisterek
emelték a mostani, világ által bámult tetőpontra. Én ezt
elhiszem, sőt többet mondok, még azt is hiszem a mit
Horatius oly lelkesülten énekel (Lib. 3. Ode 2.), Dulce et
decorum est pro patria mori; s adandó alkalommal talán
e hitemet cselekedetemmel is képes lennék megbizonyítani : csak arra nézve szeretnék megnyugtató választ
kapni, vájjon Poroszhon tanitói öldöklő fegyverrel kezükben vagy inkább a szellem hatalmával vivták ki ama
nagy dicsőséget ? Véleményem szerint egy lelkiismeretes
tanitó, ki a világosság (tudomány) fegyverével küzd a

sötétség (tudatlanság) öldöklő daemona ellen, s mint ilyen
é 1 a hazáért, tesz oly szolgálatot annak, mint az a másik,
ki eme fegyverrel nem bírván, anyagi fegyver viselésére
köteleztetik s mint ilyen — ha kell — m e g h a 1 a
hazáért.
De másik oldala is van ennek a dolognak, a mely
nagyon sötét ; és ez, hogy a néptanítónak eme szolgálatra
éppen akkor kell előállani, midőn fáradalmai után pihenni
térne, midőn a fáradt munkás s a megélhetés gondjaival
küzdő napszámosnak leginkább kell iparkodni, vigyázni
és ébren lenni, hogy a „mit együnk, mit igyunk, mivel
ruházkodjunk "-féle kérdésekre ugy a hogy megtudjon
felelni, levén ez időszak az u. n. takaritás súlypontja, és
mi fájdalom többnyire rusticus tanitók vagyunk. Quid
nunc ? Menjünk tovább. Behívják gyakorlatra a tanítót,
nem véletlenül, hanem rendszerint több helységebelivel,
paraszt sihederekkel, sokszor volt tanitványival együtt,
de bizonyára olyanokkal, kik őt ismerik s nem ritkán
nem a legjobb akarói a tanítónak. (Minthogy idáig jutottunk, mielőtt tovább mennénk, nagyon kérem megfigyelni
s fontolóra venni: mi a különbség a német és a magyar
úgynevezett nép — plebs — közt s ha ott lehetséges
qualificált embernek közte lenni és élni, itt átok és kárhozat.) Látni kellene már most azt a kaján, irigység s
kitudja mi egyéb indokszülte daemoni örömet, melyet a
tanitónak a katonaságnáli lehető megaláztatása eléidézni
szokott. Ami pedig nagyon könnyen megeshetik s akik
nem hírből vagy könyvből, hanem saját tapasztalásukból
ismerik a tanitók katonáskodását, tudni fogják, hogy ott
nemcsak kimondatik, hanem tényleg be is bizonyittatik,
hogy a tanítót vagy bármely más intelligens embert mint
honvédet, katonát csak annyiba nézik, mint a községebeli
kondás-bojtárt sőt megesik, hogy emez vagy más ehez
hasonló genre, régibb katona levén, káplári hatalmát nagyon is örömest érezteti az újonc, szóval az alsóbb katona
rangú tanítóval s az utolsó közlegény is egy meg nem
csillagozott mivelt ember iránt semmi tiszteletet nem tanúsít s egy feljebb való tiszt, többnyire a közös hadseregből kerülve a honvédek közé, valami megmagyarázhatlan ellenszenvet érez a szellemileg fölötte de a kényszerült helyzet szerint alatta levő tanitó iránt.
Boldog ábrándozok, kik azt hiszik, hogy korunk
követelménye a „humánus bánásmód" ott is oly hatalmasan
terjed, mint iskoláinkban. Nincs ott uram arról szó sem!
egész muszka mód megy minden ; a katonai subordinatio
nem ismer embert csak gépeket, s úgy látszik még messze
az idő, midőn ott is elfogják hinni és ismerni, hogy a
katona is e m b e r . Példákkal illustrálom ez okoskodásomat. Azon zászlóaljnál, melyhez magam is beosztva vagyok'
van a többek közt egy a közös hadseregből került, hajdan
mészáros legény, hadnagyocska, ez oly kegyes volt irántunk, hogy az apánk után öröklött nevünkhöz legalább
is egye tmég ajándékozott mindnyájunknak. Egyik tani tótársamat gyermektanitó helyett nevezte „gyermek ijesztőnek", egy másik kath. tanítót, ki szerencsétlenségére
igen hosszú ember, „fülig láb harangozónak", egy hirtelen

barnát ,dervisnek", egy vézna szőkét „cinke-fogónak"
stb. És kérem ezen cimek a legotrombább káromlások
kíséretében ugy mint dévajkodások közt illetvén és sújtván
az ilyenekhez nem szokott mivelt és nemes lelkű, kinpadra hurcolt, a gúny céltáblájául szántszándékosan kitűzött népnevelőt: képzeljék el uraim mit szülnek ennél
és mit az azokat hallók és látóknál! ? A tanítónál szüli
azt, hogy elkeseredik az emberek iránt, világunttá és
gyűlölővé lesz. Mit szül emezeknél? azt, hogy azon nimbus,
mely a tanítót eddigelé szemökben, mint ilyent övedzé,
végképen elenyészik, hazatérvén, többnyire kárörvendve
elregélik honosaiknak szegény tanítójuk viszontagságos de
semmiesetre sem kívánatos katonai életét s igy lesz megásva lassan-lassan de sokszor nagyon is hamar, sírja ama
méltán óhajtott s kívánt t a n í t ó i t e k i n t é l y n e k .
Mégegyet. Istenemre nagyon furcsa az, hogy nekünk
tanítóknak oly sok urunk van, hogy azt sem tudjuk,
melyiknek engedelmeskedjünk elsőbben ! A mult évben
zászló szentelési ünnepélyre voltam beidézve: megjelentem,
de akkor elnapoltatott; kevés idő múlva újra hivtak, de
épen azon napra a tanfelügyelőt is várnom kellett. No
most! gondolám a melyik közelebb azt fogom meg, hisz
mind a kettő az állam érdeke s itthon maradtam. Azt
hiszik önök, hogy itt a punctum ? Dehogy! mint szökevény köröztettem s már előbb kiérdemelt káplári méltóságomból degradáltattara. Törvénytevő urak ! magyarázzák meg nekem, melyiknek kellett volna inkább engedelmeskednem ?
Ugy-e polgártársaim e kép, melyet festék elég sötét? de szerencsémnek tartom mégis, hogy én már tapasztalásból beszélhetek, — hisz tudva van, hogy a magyar
ember magán tanul ; — az elmélet embere e dolgot nem
ilyennek gondolta ez előtt, inert még tanügyi lap is találkozott, mely egy életképes tanegylet (a felső-vasi) ez
ügyben az országgyűléshez benyújtott kérvényét kegyes
volt agyon dorongolni. Ha volna még most is ki oly
módon kardoskodnék a tani'ó katonakötelezettsége mellett (azzal az általános had- és védkötelezettséggel ne
ámítsuk se magunkat, se mást, épen a szegény ember
rovására játsza ki a gazdag és pártfogolt) annak azt
ajánlom, hogy csak két hónapig próbálja n;eg személyesen ; lehet ezt napjainkban nem csak a két hanem a három X-es magam-forma öreg legényeknek is, ha épen
mint én, tiz év óta családos ember is. Probatum est!
Azoknak a kiket érdekel megsúgok én még egy
statustitkot is. Mindnyájunk előtt tudva van azon elszomorító tény, hogy közép és felső tanintézeteink létszáma
az utóbbi években, viszonyítva az ötvenes vagy még
hatvanas évekhez is, tetemesen apadt, (lásd a theologu
sokat) azt meg pláne régebben tudjuk, kogy ugy felekezeti mint állami k é p e z d é i n k a szükségletnek nem
képesek eleget tenni. E rejtélyt sokan nem képesek felfogni, megmagyarázni. Nagyon egyszerű. Hajdan ugy mint
ma, a nem nagyon kecsegtető lelkészi és tanitói pályára
csak a szegényebb sorsú emberek gyermekei készültek

és készülnek, itt a kivétel fehér holló ; a gazdag szülék
gyermekei a hálásabb és fényesb jövővel kecsegtető világi pályára törekedtek és törekesznek, nagyon tudják
ezt azok, a kiknek beszélek és ha visszagondolnak gyermekkorukra s azon körülményekre melyek jelen pályályukra teielék, igazat adandnak nekem. A legigénytelenebb kis falucskában is tünt fel olykor-olykor egy-egy
szép tehet égű de szegény sorsú tanuló gyermek; a tanitó, szüle és lelkész elvégezték együtt, hogy beviszik a
eollegiumba, lesz belőle pap vagy tanitó „legalább nem
lesz katona." Es az ilyen p o r b ó l lett is nekünk sok
jeles tanítónk, papunk, püspökünk! Ma már az ilyen
ember nem viszi a eollegiumba a fiát. „Nem költök rá
— mondja — igy is ugy is csak katona lesz belőle ' —
és az arany ott marad a p o r b a n . Ennek aztán nagyobb kárát vallja az állam, s az összemberiség igy,
mint amúgy.
Az állam előtt nem lehet cél, hogy tanitóit nem
kivánt alkalomkor tűzbe haj fsa s ott elvéreztesse. Cél
lehet főképen ez, hogy a néptanító értvén, tudván a katonai tudnivalókat, azokra növendékeit képes legyen oktatni, s igy őket előkészíteni az elkerülhetlen katonai
pályára s azt velők lehetőleg megkedveltetni egyfelől,
másfelől a tornászat által testi és szellemi fejlődésükre
jótékonyan hatni. Ezekből kifolyólag én a következő indítványt mint javaslatot bátorkodom eléterjeszteni és
óhajtanám, hogy ezt ott is meghallanák a hol volna erő
és hatalom t e n n i is valamit ez ügyben :
a) tekintve azon visszás helyzetet, melyet a néptanító had- és védkötelezettsége eléidéz, mely több években előforduló behívások által az iskolát tanítójától, az
egyházat kántorától fosztja meg, mely a tanítót azon
kellemetlen helyzetbe sodorja, hogy7 az egyház vagy
község tőle mint nem szabad egyéntől, szabaddal cserélendő fel, szabadulni óhajt.
b) tekintve azon anyagi veszteséget, mely katonás kodása alatt reá háramlik,
c) tekintve azon rosz akaratot, mely a tanítónak
katonáskodásban töltött idejéérti kizsarolását célozza, szóval tekintve mindazon körülményeket, melyek a népta
nitók előtt a katonáskodást gyűlöletessé tehetik, egyrészről,
másrészről tekintve acélt, mely a katonai kiképeztetést ugy
tanitó mint tanitványra nézve egyaránt szükségessé teszi,
mondatnék ki és törvény által határoztatnék meg hogy :
1) a néptanító, ki már 3 évben katonai kötelezettségének eleget tett, véglegesen szabadságoltatik illetőleg felmentetik.
2) a néptanító ki állami oklevelet szerez s mutat
elő, mindeunemű katonai szolgálat alól felmentetik.
Igy vélem én elérhetőnek és megóvhatónak ugy a
néptanítók mint az állam érdekeit.
SZOBOSZLAY D .

T Á E C
hatóság, hanem a tanulmányozás, a műigények kielégítése is figyelembe jő.
KŐNYVISMERTETÉS.
A mi illeti már a kezünk alatt levő egyházi beszédeket, teljességgel nem lehet állítanunk, hogy szerző a
„Egyházi beszédek*' templomi és temetési hasz- Stier iskolájához tartozik s a mai napság divatos levegőbe való beszélésnek egyik szép reményű újonca. A
nálatra. Irta Lukács Ödön nyíregyházai ref. lelkész, s a
beszédek figyelmes tanulmányozása meggyőz arról, hogy
felső-szabolcsi egyházmegye egyik tanácsbirája.
Budapest,
kellő gond van fordítva az eszmék és gondolatok tervKlein Alfréd könyvkiadása, Sárospatak, nyomatta Steinfeld Béla a ref. főiskola betűivel 1877. Ara 1 frt 80 kr. szerű sorakozására, a homiletikai kívánalom szem előtt
tartására. Az alapíge a textus igen sok helyen nem csu(Folytatás.)
pán ugy fityeg a homlokon, mint egy jelentőség nélkül
való mottó vagy jelmondat; hanem mint a kifejtett eszFigyelembe véve a tárgyválasztást és inventiót, a
méknek gyúpontja, az egész tárgynak rövid, tömör vázszónoki műalkotás második igen nehéz végzendőjét a
lata. Belőle mint kútfőből van merítve, a vallás-erkölcsi
„dispoeitiot és partitiot* kell megtekintenünk. Lényeges
igazságok tápláló és erősítő itala, a bátorítás és a vigaszés fontos dolog ez, a mennyiben a legmegkapóbb eszme,
talás, az intés és a feddés a vallásos érzelemre való sera legszebb gondolat is elveszti a maga hatását, ha nem
kentés és a hiterősítés, a mint a körülmények hozzák
ott kerül elő ahol beillik. Igaz ugyan a mit Kovács Ödön
magukkal. Több helyen, mint p. o. az I II. XXIII.
mond. (1. Egyh. és isk. szemle 1877. I. sz.) „hogy a legXXVIII-ik egyházi beszédeknél akként van kiválasztva,
tökéletesebb alakítású predikatio is megfelelő tartalom
hogy az eszme a felszínen úszik, a részek mintegy önnélkül élettelen és hatástalan üres szóhalmaz," az is áll,
kényt kinálkoznak, a forma mélységének meglábolása, a
hogy a szivet és a lelket felmelegíteni nem az alakítás
meditálás fárasztó munkája nélkül. De épen azért illeti
keresettségével, hanem az ige melegével lehet. De ebből
meg
már szerzőt az elismerés koszorúja, hogy az ilyen
még teljességgel nem következik az, hogy olvasott vagy
helyek a biblia ritkaságai közzé tartozván azoknak kihallott eszméinket vagy épen nemesebb inspiratío sugallta
szemelése, helyes kiválasztása beszélő bizonysága bibliai
gondolatinkat, összevissza minden rendszer nélkül tálaljuk
ismeretének. A tárgyalás irányának előleges kijelölése,
a hallgatóság elé. Véleményem szerint minden szónoki
illetőleg a thema és a propositio is megfelel itt ott a homű, igy az egyházi beszéd is egy organikus test, a melymiletikai kívánalomnak. Igaz ugyan, hogy jellemző szóben meg kell lenni a szervezet egészséges voltának, az
lás módok, hatásosabb kifejezési alakokkal sehol sem
eszmék és gondolatok szigorú egymásutánjának, még
pedig a könnyebb áttekintés és felfoghatóság szempont- | találkozunk s az összes harminc egyházi beszéd themája
az állító és elbeszélő alak körül fordul meg, de legalább
jából. Hogy igen sok jámbor hallgató épen az ige hirszövegszerű, határozott és világos. Magának a predikátio
detés alatt álmodozik legédesebben a tisztelendő uram
testének három lényeges szervülete is ; u. m. az exordium,
által prédikált örök élet felől, annak igénytelen nézetem
tárgyalás és a záradék több vagy kevesebb kifogással
szerint egyik oka az is, hogy a szónok épen azért, mert
meg van csaknem mindenütt; sajátságos természetűk a
összevissza a levegőbe beszél, nem tudja felkölteni a
folytonos feszült figyelmet ^ Kiváló fontosságúnak kell logikai és a szépészeti szabályok kellő figyelembe vételével.
tehát jeleznünk a rendszert, a nyomról-nyomra való haladást minden egyházi beszédnél, hogy — Mitrovics Gyula |
Nem szabad azonban szem elől téveszteni, hogy
találó szavaival élve — „ne hiányozzék a cél, hozzá a
bírálói tisztet teljesítünk ; miért a jeles tulajdonok melbiztos út, meg legyen a bevégzettség, a beszéd ama nyolett a hiányokat is figyelembe kell vennünk, mert ellenmatéka, mely valamit elérni képes, mely valami maraesetben egyoldalú az ítélet, és a helyett hogy felvilágositana,
dandó hatást eszközölhet; hogy a hallgatók eltudják
tévútra vezet. Tudjuk, hogy a fény sincsen árnyék nélmondani: ez az, mit magunkkal viszünk házunkba és az
kül, a ragyogó napot is elhomályosítja olykor-olykor
életbe ; ez a kétség az, mit ma megoldani láttunk ; ez
egy-egy futó felleg. Igy a Lukács egyházi beszédeinek
az erény az, mit gyakorolni szándékozunk; ez a vigasz
is megvannak a maga szerkezeti gyarlóságai, hiányai és
az, mit ime megragadunk ; ez a hit az, a melyhez szifélrelépései. Ugy látszik a szerző is érezte ezt, a menylárdan ragaszkodunk." (L ,.Egyh. és Isk Lap" 1875.
nyiben előfizetési felhívásában akként nyilatkozik, hogy
44. sz.) Főleg hangsúlyoznunk kell a homiletikai szabáfélszegségeit, hiányait a szokatlan út akadályai fedezzék
lyok figyelembe vételét a nyilvánosságra bocsátott egy- j el. Ha valósággal a töretlen út szülte volna a hiányokat,
házi beszédeknél, mint a melyeknél nem csak a használ- | lehetne azokat mentegetni, mint az úttörőnek leküzdhe-

tetlen akadályait; de miután nézetem szerint a homiietika immár a lehető legtökélyesebben ki van müveive,
meg volt a biztos kalauz még akkor is, ha szerző nem
akart a más nyomain haladni. íme bemutatom röviden
azon egyházi beszédeket, a melyek egy vagy más szempontból homiletikailag kifogás alá esnek.
Itt van mindjárt a füzet elején az „áldozó csütörtöki tanúságok" themáju beszéd, ezzel a frappans textussal: „mit állotok nézvén menybe." Nézetem szerint a
textusnak oly szoros összefüggésben kell lenni az egyházi beszéddel, hogy az annak mintegy magvát, mintegy
forrását képezze, mert ellenesetben semmi szükségünk a
bibliára. Épen az a baj már itt, hogy a textus túlságosan rövid, semmi olyan gondolatot nem fejez ki, a miről
beszélni lehetne; igy tulaj donképen nem egyéb, mint egy
béna fő a testen. E meggondolatlanság aztán a théma
szövegszerűtlenségének is szülő anyjává l ő n ; sőt a hiba
még a partitio hibás voltával is tetőzve van. Szerző
ugyanis hármas kategoricus felosztást csinál, s a kitűzött
tételre ezt a feleletet a d j a : „E nap biztosít bennünket
I-ör a felől, hogy ha mi a Krisztussal együtt küzdünk,
vele együtt fogunk megdicsőíttetni. II. Felemel minket
is a merengő lélek ég felé, hogy Ill-or az égi kéz által
szivünkbe irt törvények teljesítésére
figyelmeztessen."
Még ha elismerjük is azt, hogy a kitűzött tételre helyes
az adott felelet, teljességgel nem tarthatjuk jónak a felosztást, a mennyiben a második és harmadik rész egymással szorosan összefügg, külön nem választható. Ugyancsak felosztási hibában szenved a VH-ik számú pünkösdi
egyházi beszéd, a mely ezen tételt állítja fel: „ne oltsátok meg magatokban az Istennek lelkét." Miután a
tétel állító, nem lehet más fundamentom dividendi mint
az, hogy a tételt a részekben be kell bizonyítani, meg
kell mutatni, hogy az Istennek lelkét ezért és ezért nem
kell megoltani. Es mégis Lukács ezt a k é t részt veszi
fel: I. „mi az Istennek lelke az emberben." I I „miáltal
szokták azt megoltani az emberek;" a mi minden bizonynyal figyelmetlenségről es gondatlanságról tesz tanúbizonyságot, s habár látszólag ugy is tűnik fel, mintha
valósággal benne volna a tételben, mégis komolyabban
megfigyelve, helytelen és erőszakos, mert nem bizonyít
akkor, midőn bizonyítani kellene. E két predikatio felosztásából is kiderülvén, hogy szerző nem mindenkor
fordít kellő gondot a homiletikai utasításra, szólanunk
kell egy másik fajta hibáról, a mely már igazán szokatlanság ; s a magam részéről nem is szeretném ha megszokottá válnék. Azt tapasztaltam ugyanis, hogy szerző
túlságosan szereti az analytikai predikatiókat. Nincsen ellene
semmi kifogásom. Magam is azt tartom, hogy az analytikai predikatiónak épen ugy meg van a maga jogosultsága, mint a synthetikainak, ha megtartja a kellő határt
az illő korlátot. Lukács azonban túl lő a célon s az analytikai formula örve alatt egész hosszú értekezéseket bocsát közre. Itt van p. o. az úri imáról szóló értekezés
17 levélen 5 portióban és a gonosz munkásokról szóló
példázat fejtegetése két nagy adagban. Semmiképen sem

lehet helyeselnünk ezen eljárást, még ha szerző oda tette
is a subrosába, hogy az úri imáról szóló részecskék ugy
vannak közrebocsátva, miszerint a segédlelkészek önkészített bevezetéssel önállólag is használhatják. Mint jeleztük volt, az egyházi beszéd egy organikus test, a melynek meg van a lényeges szervülete : kezdete, tárgyalása
és conclusioja. Minthogy már e három rész egyetemlegesen teremti meg az értelem felvilágosítását, a meggyőződést és a megindítást; a kitűzött feladat érdekében
egyszerre kell annak elmondatnia. Nem lehet vele ugy
elbánnunk, mint a hirlapi cikkel vagy a regénynyel, hogy
ha el nem fér a kitűzött rubrikában, hát a folytatása
majd megjő a következő számban. Ugy de talán sokan
azt fogják mondani, hogy hiszen a Lukács szerinti Úri
imádság nem igy van szétdarabolva, meg van ott mindenik folytatásnak még a textusa is, csupán csak az exordium hiányzik, azt meg majd megcsinálja az ifjú tiszteletes, ha épen prédikálni óhajtja. Bár mennyire kitűnjék
is azon szándék, hogy szerző az Úri ima egyes pontjait
külön-külön önálló beszédben igyekezett feldolgozni, még
ekkor sem helyeselhetjük eljárási módját. Munkásságának
célja, mint exordiumából kitűnik az, hogy a kevésbé
mélyen gondolkozó is megértse igazságát, átérezze nagyszerűségét az úri imának, mint a lélek mindennapi eledelének. Vájjon hogyan érhető el már a kitűzött cél,
midőn a szórványos eljárás miatt az utolsó pont fejtegetése épen egy hónap múlva következik az első után.
Nem a hogy a kevésbé feszült figyelmű hallgató megtudná tartani az elmondottakat, de még a műveltebb
elevenebb emlékezetű embernél is épen a hosszadalmasság miatt jóformán majdnem semmise marad meg. Különben is én legalább azt tartom, hogy az érzelmek és
eszmék bármily mélységes kincsbányája legyen csatolva
az Uri ima minden egyes mondatához, elfér annak a
fejtegetése egy predikatio keretében is, csak ne törekedjünk minden áron a terjengősségre és a hosszúságra.
Még helytelenebb eljárás a gonosz munkásokról
szóló példázat fejtegetésének a kettészakitása. A felolvasott példázatban (Máté XXI. r. 33-41 v), felismerjük
először is a jó ügynek, az igazság önzetlen bajnokának
szomorú sorsát; de feltaláljuk másodszor az isteni igazsászolgáltatást is, mely előbb utóbb, de elvégre mégis bekövetkezik. Ha a textus e két eszme igazságát fejezi ki,
mindenbizonynyal e körül kell meg fordulni a tárgyalásnak
mint sarkpont körül, s a rendszer, öszhang és a prédikátio természete ellen való vétség az erőszakos kettészakitás, mégha az idő előhaladott voltával van is igazolva (?).
Épen úgy veszi ki magát az ilyenforma eljárás, mint
midőn a zenedarab előadásánál egyszer csak szétpattan
a hangszer húrja, s tönkrevan téve az egésznek harmóniája.
Már e ciklus forma egyházi beszédeknél is kitűnt,
hogy szerző különösen a folytatásokban, sem az exordiumra, sem a conclusiora nem fordit illő gondot. E tekintetben való gondatlansága előfordul más helyen is.
Igy p. o. a X. egyházi beszédben (Minden nemesebb tehetségeinket kifejteni tartozunk) elégnek tartja rövid tiz

sorban csupán rnegemliteni a tárgyat s tüstént a felosztásra tér át. Nekünk sem elvünk ugyan, hogy a szónok
az exordiumban részletesen előadja azon gondolatot, a
melynek utján a kitűzött tárgyra eljutott; sem pedig
métermértéket nem használunk a hosszúság felölelésére.
Jól tudjuk, hogy igen sok körülmény, sőt maga a textus
is. elhatározó befolyású erre nézve; de annyit mégis kimondhatunk általános elvül, hogy addig a tárgyalásra
áttérni nem szabad, mig a hallgatóságot a tárgy felől
kellőleg fel nem világosítottuk.

csak a napokban kapván meg, azt azonnal tanulmány
tárgyává tettem
e tanulmány eredményét s az ebből
folyó további következtetéseket óhajtom közölni.
A bizottságnak a felekezet méltóságához s az ügy
magasztos voltához illő részvéttel nem nagy mérvben elhalmozott énekügyre nézve tett je entése, nem sok kívánni valót hagy fenn, eléggé a dolog mélyére ható, bizonyos pontokon nagy horderővel bir, átalában pedig emelkedett gondolkozásra mutat. A bizottság, mint a jelentésből
kiviláglik, nem kiván cél nélkül merengve időzni a korhadt sírok felett, a rohanva haladásnak sem barátja, haItt pedig már ez az elv szem előtt tartva nincsen,
nem a körülmények figyelembe vételével, kellő körülHogy a conclusió is sok helyen hibás, szabályellenes,
tekintéssel s meggondolással törekszik az eddig fölmerült
állításom igazolása végett bemutatok egy pár példát. Az
V-ik számú húsvéti egyházi beszédben a halhatatlanság- i különböző nézetek, vélemények hullámira bocsátott énekügy
hajóját biztos révpartra segélni.
ról van bizonyság téve természeti és történelmi példák
E hajó útjának kijelölésében jóakaratúlag kívánván
által. Miután a mi elvünk szerint a záradéknak egyedüli
részt venni, sietek kimutatni az itt-ott rejlő zátonyokat,
célja az, hogy a szónok a tárgyalásban kifejtett dolgomelyek annak célhoz jutását könnyen megnehezítenék
kat még egyszer recapitulálja, mintegy rácsutorázza, nem
vagy legalább késleltetnék. Mint érdekelt fél tehát ama
lett volna szabad itt másról beszélni, mint röviden és
r
beterjesztett
jelentésre ís tisztán ügyszeretetből közlöm
velősen a halhatatlanságot bizonyitó érvekről. Es mégis
a következő szerény nézetemet.
szerző ellentétben a conclusió jól felfogott sajátságával
Nem látom ez idő szerint célszerűnek oly zsoltárés természetével, bizonyos tekintetben a már kifejtett és
dallamok
használatát, melyek részben élvezhetlen szöveelvont igazságnak gyakorlati alkalmazását nyújtja, a migük,
majd
szokatlan dallamuk miatt eddig is nem ok
nek a záradékban semmi helye. Ugyanebben a hibában
nélkül mellőztettek. Az egy, két s egymástól belértelmiszenved a bűnbánati egyházi beszéd (1. Egyhb. VIII.),
leg csekély összefüggésben álló verssel biró zsoltár egy
a hol szerző az „usus practicus" alapján int, dorgál, lelIstentisztelet végrehajtásánál f ő é n e k ü l nem használkesít és fenyít ; valamint az adventi egyházi beszéd is.
ható, z á r é n e k ü l pedig nem elég, vagy ritkán vétetMásutt pedig, mint p. 0. a két újévi (I. II.), pünkösti és
hetik föl, nem lévén reá sokszor se idő se alkalom, se
az egyik karácsoni egyházi beszédnél egy ima forma
körülmény. — Ezért a jelentésben meghagyásra méltóconclusio is van, a mi nézetem szerint ujolag helytelen,
nak itélt zsoltárok közül még a II. IV. X. XIV. X X
mert feleslegessé teszi, mintegy kirekeszti a zárimát.
XLIV.
XLV. XLVII. LVIII. LXXV. CXXXII. CXLIV.
E fajta hibák azok, melyek Lukács egyházi beszézs. is visszasóhajtás nélkül kihagyhatok, mivel egyikből
deiben imitt-amott előfordulnak. Tagadhatatlan igaz, lésem lehetséges egy teljes öntetű s tökéletes egészet kényeges organikus bajok, a melyeket figyelmen kivül
pező s a gyülekezet által kifogás nélkül használható énehagyni, elfedezni nem volt szabad. De azért, hogy hibákat észleltünk, homiletikai figyelmetlenségeket tapasztalket szerkeszteni.
tunk, igazságtalanság volna az egészre kárhoztató Ítéletet
A L X X I X . zs. 4-5. v. habár sikerült összetétellel
mondani; annyival is inkább, mert túlnyomó részében
alkalmas énekké lennének is, de a dallam beljelleménél
feltűnő a rendszer, s a szabályok kellő figyelembe vétele.
s kinyomatánál fogva egyátalában nem arra való, hogy
Erős hitünk és reményünk, hogy a megigért füzetekben,
penitenciális énekül szolgáljon. A dallamban uralgó jelmelyek e mutatványszámot ugy gondolom nem sokára
lemnek s a szöveg béltartalmának teljes összhangzásban
követni fogják, az e fajta hiányok sem lesznek észlelhetők.
kell állniok, egymást emelniök, hogy megható, lélek és
(Vége következik.)
sziv emelő énekké váljanak, különben éles ellentétek állSZABÓ IMRE.
nak elő, minők énekeinkben sok helyen észlelhetők. Az
ily tévesztett, szakavatatlanúl szerkesztett énekek átalában kevés vagy semmi hatást nem idéznek elő, semmi
vagy csekély benyomást hagynak maguk után.
Az invocatiók közül a vas. regg. 1-őn és délesti
B E L F^Ö L D.
3-on érezhető a tömjén illata, én mellőzendőnek tartom
Észrevétel a dunamelléki egyház-kerület által már csak azon okból is, mivel dallami szerkezetüknél
az énekeskönyv tárgyában kinevezett bizottság fogva igen alkalmasak arra, hogy az Ízléstelen rustikus
éneklő, előadásakor hangerejét a legnagyobb mérvben kijelentésére.
tüntesse, az ilyesmire népünknél nagy a hajlam és készség.
„ A nagy fontosságú s a valódi vallásos élet jövőjére
A 17. dics. dallamánál fogva sokkal inkább megnagy befolyást gyakorló magyar ref. egyházi énekügy
tartható, mint a 26. dics. mely egyike alaktalan énekeérdekében beterjesztett jelentését a címzett bizottságnak
inknek.

A 62. dics. dallama nem karácsom éneknek való ; | énekek választassanak ki s fogadtassanak el annak idea karácson ünnepe, tudjuk, hogy a keresztyénség ö r ö m - jén a szerzőktől, melyeknél a jelzettem hibák elő nem
ünnepe, tehát minden oly ének, melynek dallama ezen
fordulnak.
magasztos lelki örömöt nem képes kifejezni, annálinkább
A dallamok sem túlterjedtek, sem túlrövidék, vagy
elősegélni vagy fokozni, tarthatatlan. Ezen elvből indulva
alaktalanok, széles hangkörűek s fárasztók ne legyenek,
ki, az 55. 56. 57. 60. 61. 62. 63 65. dics. átalában ala körülményekhez s viszonyokhoz jól kiválasztott jellekalmasabbakkal váltandók föl.
műek legyenek, pl. a karácson és húsvét öröm-ünnepekre
A 66. 67. 68. dics. tett megjegyzés igen helyes,
alkalmazott dallamok ne penitenciális hetekre s viszont
azon különbséggel, hogy nem i t t-o 11, hanem átalában
a penitenciális napra illők ne örömünnepekre valók lecsak két énekre vonandók.
gyenek, mert szövegben örvendezni, dallamban keseregni,
A 70. 71. 72. 73. dics. tárgyilag egymásra követvagy szövegben mély bűnbánattal esedezni s dallamban
kezők, mert a 70. dics. az Atya, a 71. dics. a Fiu, a
enyelegni egy a nevetségessel. Ily szerkezetű énekeink
a 72. 73. dics. pedig a szentlélek Istenről, tehát e 4
pedig elég számmal vannak. Bocsánat a kitérésért!
ének a szentháromságról tárgyal, a jelentésben a 71. dics.
A 162. dics. dallamköre a 143. dicséretéhez hasonkihagyásra Ítéltetik, holott ez esetben a tárgyi összefüglít. Bűnbánó éneknek ez idő szerint felesleges.
gés megszakad. Legcélszerűbb mind a 4 éneket kihagyni
Átalában a bűnbánó vagy helyesebben előkészítő
s más irányúakkal váltani föl, különben is az ily elvont
heti énekeknek dallamilag oly kis hangkörrel kellene
tárgyú énekek egy átalában nem vasárnapi, hanem katech.
birniok, hogy előadáskor a népnek ordításszerű kifejeéneknek valók, ezek pedig mind módosítandók. Felfogázésre alkalma ne lehessen, mivel az ily éneklésmód,
som és nézetem szerint a vasárnapi énekek tárgyának
azonkívül hogy kellemetlen, a könyörgő és esedező szöaz ily tartalmú énekekétől egészen eltérő szelleműnek
veg jellemével ellentétben áll.
kell lenni. A vasárnap ünneplésének fogalma jóval régibb
A 173. dics. Teljes átdolgozással s rövidítéssel tomint a szentháromságról irt tudomány. Sapienti stb.
vábbra is meghagyható.
A 139. dics. Nem gyülekezeti éneknek való ugy a
A jelentés az itt föl nem említett énekeknél megmint van, sőt magánházi éneknek is csak bizonyos könyugtató lévén, további fejtegetéssel a tért nem foglarülmények közt alkalmazható, mert azt tudnunk kell,
lom, különben is összes énekeinkre nézve már közöltem
hogy más egy gyülekezet vallásos ihlettsége, más egyesek
véleményemet. — Némi tájékozásúl azonban még nem
egyéni buzgalma, s mit egy magános bizonyos körülméhallgathatok el bizonyos dolgokat.
nyek közt saját lelki vigasztalására énekelhet, nem köMint a jelentésből kitűnik, az összes énekek közül
vetkezik, hogy azt egy egész gyülekezet elmondja. Ezen
124 választatott ki ide nem értve a saját dallamú temeének csak nagy mérvű változtatással volna használható,
tési énekeket, melyekről semmi sem közöltetett.
körülbelől annyi erővel alkalmasabbal is kicserélhető.
E 124 ének uraim sok, felette sok ének.
A 142. dics. miután a vele dallamilag rokon 157.
Ugy gondolom, hogy nem énekgyüjteményről, hanem
dics. mellőztetett, ez is kihagyható.
csak énekes könyvről van szó. A magyar ref. egyházi
A 143. dics. Magyar ember szerzette alaktalan daléneklés tökélyesbűlése, nem a dallamok sokaságától, nem
lamú ének szövege teljes átidomítással volna használható,
a nép felfogását túlhaladó műszövegezéstől függ ; szerinde a dallam a mai zenei izlés határán kivül esik, hangtem az uj énekeskönyv egyik célja népünk vallásos
köre túlterjedt, szövegsorai hosszúsága miatt nehézkes,
éneklésének korszex-űsítése, meghatóbbá tétele, ez pedig
fárasztó, jó lesz kihagyni.
jóval csekélyebb számú dallamok s tisztán a nép valláA 145. dics. azon jognál fogva, mely miatt a 156
sos érzelmére ható, azt növelő és tápláló szövegek szerrokon dallamú dics. föl nem vétetett, mellőzhető.
kesztése s fölvétele által is megeshetik. A jelentésben
A 151. dics. javitással alkalmasabb leend, mint a
ily szövegek szerkesztése hangsulyoztatott, csak annak
139. dics.
idején legyen aztán reá figyelem és elővigyázat az illetők
részéről!
A 154. dics. túlterjedt szövegű, jóval egybe vonandó.
Dallamokat dallamokra halmozni nép számára szerÉnekeinknél lényeges hiba néhol a szövegek rövidsége, mint pl. a dicséretek közt a 17. 26. 73. 75. 76.
84. 142. 145. és 157. dics., másutt a szövegek túlterjedtsége, mint pl. a 43. 64. 78. 107. 137. 143. 154.
158. 162. 168. 173. dics., továbbá lényeges hiba az is,
hogy némely énekek szövegei irmodorokkal a távoli szá
zadokra emlékeztetnek, másoknál ellenben a kifejezés igen
is fellengős. A rövid szövegű énekek nagy, a túlterjedt
szövegűek ellenben csekély népességű gyülekezeteknek
nem valók. A főbölcseség tehát uj énekek Írásánál a
közép út eltalálásában fog állani; ennélfogva csakis oly

kesztett énekes könyvekben, arra mutatna, hogy nem
vagyunk tisztában a nép zenei felfogásával, képzettségével, lelki szükségletével. Ha népünk a külföldi zenekedvelő népzenei ismeretével bírna, inkább volna értelme a
sok dallam alkalmazásának, jelen viszonyok közt még
nincs, s mint eddig, ugy ezután is az egymásra halmozott dallamok nagy részben csak a könyvben fognak
hasztalan heverni. — Az énekoktatás első helyei eddig
a nép iskolák voltak, azok is lesznek, s a mily eredményt mutattak fel eddig e tekintetben tanítóink, jövőre
sem fognak különbet. - Ha azonban meggondoljuk és
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pedig komolyan, miszerint az ujabb népiskolai rendszer,
mellett a tantárgyak halmozottsága egyátalában nem fog
időt engedni tanítóinknak, hogy a céltalanul fölvett száma
nélküli énekeket betaníthassák, ha meggondoljuk továbbá még komolyabban, miszerint az énekképtelen vagy
gyenge mellszervü s gyarló énekképességü tanítóink
száma mennyire növekszik évenként, aggódnunk kell a
felett, hogy egy pár évtized múlva mi leend az iskolai
és gyülekezeti éneklés sorsa nagy részt e hazában ?!

azért, hogy annál kevesebb használtassék azokból, vegyék
fontolóra, — mert ily esetben nem árt mindent szemügyre
venni — hogy a magyar ref. gyülekezetek legnagyobb része oly csekély népességű, miszerint vannak több egyházvidékek, melyeknek összes ref. népessége nem ér föl
egy kiterjedt alföldi magyar váróiéval : hány egyház van,
mely 200-tól fokozatosan emelkedve nem bir 1000-ig menő
lélekszámmal; hány egyház van hanyatló, pusztuló félen,
hány van olyan, hol az énekes könyvet a dictandó éneklés miatt alig ösmerik ? Nem kell azt hinni, hogy mindenütt Debrecen, Szentes, Makó, Kecskemét stb. ref.
népességével egyenl'ík a gyülekezetek, ezek ugy magaslanak ki a jóval csekélyebb népességű kis gyülekezetek közül, mint százados tölgyek a cserjék és bokrok
közül. Mivel a gyülekezetek népességben s vagyonosságban sem vihetők egy szinvenalra, az uj énekes könyv
szerkesztésénél ez okból ugy kell alkalmazkodni, hogy
az olcsóságánál fogva kivétel nélkül mindenki által megszerezhető legyen, ellenkező esetben a diktálás utáni
éneklés továbbra is fönntartja magát, nem csak, hanem
még terjedni is fog a felekezet dicsőségére. Az uj énekes könyv pedig olcsó lehet akkor, ha túlterjedt szövegű
énekek, s fölhalmozott dallamok abban nem lesznek.

Ha a nagyobb létszámmal biró gyülekezetek sem
akarnak külön énektanitói állomásokról gondolkozni, pl,
hol 5, 10. 15. vagy több néptanító is van, s hol kiki
belátása s saját módja szerint különböző eltéréssel tanitja
az énekeket, mit várhatunk kisebb gyülekezetektől s
ezek tanítóitól, kik három, négy sőt több osztály vezetésére is vannak kárhoztatva ? Igen könnyű dolog meghagyni s kényelmesen megrendelni az énekek, pontosan
kimérni és szigorúan követelni a jelzett tantárgyak tanítását oly egyéneknek, kik s o h a t a n í t ó k n e m v o l t a k s nem t u d j á k , mit tesz n é p
tanítónak
l e n n i ! Könnyű emberi érőt meghaladó munkával terhelni és nem dijazni a tanítókat illendően, s még jövöjöket sem biztosítani ugy, mint azt az ügy magasztos
volta megköveteli.
Az énekes könyv ne bizonyos anyagi célokra háromló haszonért ujíttassék s terjesztessék annyira, hanem
Az énektanításra nézve a canonica visitatio az igaz
magáért az ügyért, magáért a népért. Ha a biblia terkevéssel beelégszik s ez elég szomorú dolog, már láthajesztő társulatok tisztán anyagi haszonért működnének,
tók következményei; sőt vannak példák, hogy a növennem tudnának annyi s oly szép eredményt felmutatni,
dékek az éneklésből meg sem vizsgáltatnak. Mi az ily
mint a mennyit fölmutatnak. Az énekes könyv a nép
merev s magasb szellemiség nélküli eljárásnak az eredmásodik bibliája, szükség ' tehát közvetitő eszközökről
ménye ? az, hogy a dadai éneklésmód virágzásnak ingondoskodnunk, melyek által annak a legnagyobb mérvű
dult s örvend, s a hivek oly módon bánnak el az éneterjedését elősegíthetjük. Ugyanazért ajánlom, hogy az
kekkel mint hajdan a Csáki szalmájával bántak az
énekes könyv mindenki által megszerezhető legyen, abba
elődök. Es kérdem, melyik egyház tűzött ki jutalmat széles
csakis oly dallamok alkalmaztassanak, mely a mai hange hazában, tanítói közt kiosztandót, a legszabályosabban
nemrendszer alapján kirivó zenei helyesírás elleni véts legkellemesebben éneklő osztályért ? vagy melyik énekség nélkül átírhatók; ellenkezőleg az énekek tanítása a
vezér dicsekedhetik egyháztanácsa méltánylásával s tonépiskolákban szerfelett megleend nehezítve, pedig tanívábbi buzdításával azért, hogy a gyülekezet éneklését
tóinknak eléggé van kikkel és mikkel megküzdeni, ha
korszerűsítette, vagy legalább közelebb vitte a zenei foesetlen zenei átiratú dallamok tanításával nem terheljük
galmakhoz kötött kívánalmakhoz ? * Végezetre, melyik
is őket. Az elébbi pont szerint tehát csak a mai dur és
egyház-kerület gondolkodott a felett, hogy kerületi
moll hangnemeken nyugvó dallamok, vagy azok is, meének felügyelőt tartson, ki a kerületben létező minden
lyek parányi módosítással azokra alkalmazhatók, vétesiskolát évenként meglátogatva, megvizsgálva szigor-jegysenek föl. Ha énekeink közt kevés volna ily értelembe
zetekkel kisért jelentéseit b e a d n á ? ! Mig ily irányú müvett
dallam, van a külföldi mivelt irodalomban elég,
veletek nem lesznek, addig az énekügy, illetőleg a ref.
lehet azokból választani s helyettesíteni a kihagyottakat.
egyházi és iskolai éneklés tengeni, szüntelen egy körben
Összehasonlítva az Uj énekeskönyv érdekében edmozogni, de előre haladni nem fog.
dig közlött véleményeket, azokat ellentéteseknek, össze
Azonban — bocsánat t. olvasó, hogy ily kitéréseket
nem férhetőknek találom, e tapasztalás annak nyilvánítettem ; mustármagvak ezek, melyek idővel még terepély
tására jogosít, hogy — miután, mint sokmásban, ugy e
fává nőhetik ki magokat, ha t. i. kősziklára nem esnek j
csak az a baj, hogy Jvalamint e haza földén, ugy f e 1 e- tekintetben sem vagyunk egy akaraton, egy egyetemesen
megálapitott tartalmú uj énekes könyv nehezen fog létre
k e z e t ü n e k s z i v é b e n is s o k a s z i k l a
jőni.
Hajlandók vagyunk az erőt szét forgácsolni, a heAzok tehát, kik a leendő uj énekes könyvbe feleslyett, hogy összevetett vállal, egyező akarattal oldanánk
leges mennyiségű dallamot kívánnak fövétetni, és csak
meg a felszínre került énekkérdést. Ne haladjunk rohanva
* Tudtommal eddig csak a sárospataki énekvazér és orgonista
ezt
mondom én is, de a fontolvahaladás sokszor nem
dicsekedhetik e tekintetben egyháztanácsa méltánylásával s vajha minél
vezet
czélhoz, azért moddo okoskodásokkal, eredménytöbb egyháztanács követné e nemes példát.
I. S.

telen tervelésekkel ne vesztegessük az időt, inert halandók vagyunk, s ki tudja, hogy ez az ügy fog-e oly
részvétre találni később, mint a minővel jelenben viseltetünk az iránt !
IVÁNKA SÁMUEL.

RÉGISÉGEK.
Töredék adatok a barsi reform, esperesség
történetéhez.
— Negyedik közlemény. —

Az 1696-dik évben Óváron tartott e.-m. gyűlésben
itélet hozatik M á t é János füzes-gyarmati házasulandó és
j e g y e s e ellen.
„Firmissime statuitur et inscribitur inrevoeabiliter :
Inter Math. Varga Füzesgyarmathiensis Joh. Varga fratrem carnalem, sive consangvineum natu minorem et filiam
novercalem ejusdem
qualisnam causa matrimonialis
interventa fuerit, hungarieo idiomate pro exemplo deliberatum est:
Füzesgyarmati Varga Máté, mivel édes bátytyával
tudták vérségeket, igaz atyafiságokat és vaktában, igaz
és jó tanács nélkül tettenek kézfogást, jövendőbeli házasságra vérhugával, elmulatván a lelki birák ahoz való
engedő tanácsvételét és az a kéznek kétfelé való szakadása iránt, a legény Varga Máté azon mostoha hugátul
elesvén, másunnan való házasságra fölszabadíttatik ; csakhogy a vakmerő házasságnak illetlen cselekedetiért, tanács
nem vételeért (lelki atyáktul) hat frtra büntettetik. A
leány pedig, minthogy sok felé csavargott, rosz szóbeszé
deknek engedvén, két felé is igérte s adta magát, kötélben marad * s tizenkét esztendeig a pártát viselje. Másik
vagy öreg annya penig Czigány Panna asszony poenitentiára Ítéltetik, mivel mind magok beszédekből, mind tanúk
közül is vadnak olyanok is, kikből kitetszik, hogy a
leánynak ő volt eleitől fogva rontója és igy sirassák a
eányával együtt cselekedeteiket. Ezt is hozzá adván, hogy
i költséget maguknak tulajdonítván, a leány bátyjával
ígyütt szenvedjék. Hanem a leány kövesse meg a legényt
szemünk előtt és békeséggel vályanak el egymástul.
Nb. Ez ilyen szomorú házasságok állapotjával közöniéges ítélettételünk : Senki ezután ne merészeljan sem
íázasodni, sem leány férjhez menni, sem kérőknek prelikátorok hírek, tanácsok és engedelme kivül •, ha penig
lem gondolnák ítélettételünkkel s valami zűrzavarok táaadnak, mind poenitentiára Ítéltetnek s mind in flor 12
•üntettettnek a cselekedő a megegyezővel együtt. Azt
•égeztük ad mentem Canonis 56. Class 3.
(A „Nr. 5." után szóról szóra.)

* Kötve (hajadonul) marad, férjhez nem mehet.

Sz. K.

Ugyanazon évi gyűlésen végeztetik, hogy az egy
házi szolgák a pásztoroknak, marháik után — ha a 12
darabot mindössze meg nem haladja — fizetni nem kötelesek ; de viszont a lelkipásztorok ama másnemű pásztoroknak, a viszonosság elvénél fogva, minden sztikséglendő
papi functiót díjnélkül teljesítsenek.
Az 1698-ban Orosziban tartott gyűlésen E r d ő d i
Mihály nagyodi, kanonicus hibákban sinlő prédikátor felett itélet mondatik. Szavaznak a jelenvolt atyák s következnek :
„Suffragia S. Fratrum pro parte Rdi Dni Michaelis
Erdődi.
Rev. Dn. Joh. G y a r m a t i — Peszekiensis. Grai
tiam esse probat.
Rev. Dn. Stef. G y a r m a t i — Ováriens. Idem
habét suffragium.
Rev. Dn. Mich. D ö m s ö d i — Sic abeat cum passu.
Rev. D. Dávid. M i s k o l c i . Post peractam poenitentiam testimonium deliberat extradare.
Rev. Du. Stef. Ú j v á r i — Töriensis, dicit poenitentiam ágens, habeat liberum passum.
Rev. Dn. Francis. C s o k o n y a i , per omnia ut
caeteri.
Rv. Dn. Z a l á n y i Vezekenyiens. pariter testimoniales extrádari dicit.
Orosziensis, Szódoiensis, Paulus Dobos Varsanyienss,
Paulus Tölyhi Barsiensis, Stef. Ráckevi Fegyvernekiens,
et Martinus Tergenyei, sic Rev. Senior et Joh. Szombati
ab omnibus fere sunt ita conclusa suffragia.
Deliberatum.
Erre a supplicatióra a supplicáns félnek, minthogy
kettő az ő kívánsága. Az elsőre : Urunk Jézusnak drága
intését emlékezetbe hozza, hogy legyünk irgalmasok. És
így az irgalmas Istennek irgalmas fiai lévén, végben vivén a poenitentiának is utolsó ágát, az irgalmasság megadatik. A mi penig ami kebelünkben való bévételt illetné,
egyébiránt mind igaz poenitentiát szép jutalom követi,
meg is lehetne ha a következendő scrupulusok engedhetnék. De erre a válasz a lészen és a jutalom mi tőlünk
hogy commendatória adatik és csendesebb lelkiismerettel
t á v o l t ő l ü n k jobban tisztiben szerényen forgolódhatik."

1699-ben V e s z e i é n tartott gyűlésben.
„Ex sanctis collectis contulimus Clarmo ac Doctissimo Dno P a u l ó E m b e r D e b r e c i n i in quendam
libr. Concionaterem ( S z e n t S i c l u s vocatum) exprimendum, una cum pastoribus etíam sigillatim offerendis
summis pecuniarijs Rh. fl 40."
Felesleges is tán megjegyezni, hogy a S z e n t
S i c l u s a rá következő évben csakugyan megjelent
Kolozsvárt e címen: „I n n e p i a j á n d é k u l a z I s t e n o l t á r á r a f ö l v i t t S z é n S i k l u s . ® Hét szakaszokra rendelt innepi tanítások, „Ez jó renddel irott
60*

tudós munka — igy ir róla Bod Péter a „Magyar Athenásban."
Debreceni Ember Pálnak, ki szatmári, majd losonci
prédikátor volt, köszöni ref. egyházunk történelmét. Az
ő latinul irt munkáját adta ki L a m p e Frigyes utrechti
tanár. Elég hálátlanság, hogy valahányszor e műre hivatkozunk, Ember Pál nevét nem említjük.
Az 1691-ben Nagyodon tartott gyűlésen határoztatik meg a stóla, ekképen :
Predikatiós halottól 25 dénár.
Énekszóért 12 dénár.
Egyházkelőtől egy kenyér, egy tyúk, vagy a tyúk
helyett 12 dénár.
Esketésért 25 dénár.
Ugy azonban — teszi hozzá a végzés — hogy a
prédikátorok közül senki ebből semmi tekintetekért —
canoni büntetés terhe alatt — semmit ne engedjen. Erre
aztán a gyülekezetek feljajdultak s 4—5 helyen teljességgel nem akarták megadni „a n a g y b é r t " ; mely
miatt a régi jó öregek a makacskodó egyházakba mint
p. o. Oroszi, Szódó (nemesi fészek azon időben) nem
adtak papot egy — egész 2 évig.
Kimondatott ez alkalommal az is, hogy más helyre
a lelkész elmehet temetni, a helybeli lelkész engedelmével, dupla stóláért.
Ugyanott tiltatott el a legkeményebben a disznótorok, lakadalmakba menetel s a násznagyság viselése,
melynek Erdődi Mihály nem engedvén, hivatalából kitétetett. (Lásd az oroszi gyűlést.)
Közli : SZENTKUTY KÁROLY.

I R O D A L O M .

A Franklin-Társulat kiadásában legújabban
megjelent s igen csinosan kiállított könyveket küldött be

hoz irt levele Czuczor Gergely jeles fordításában ; tavaly
ugyanezt fordították veterán költőink Édes Albert és Fábián Gábor. Ára fűzve 20 kr. 38. f. Flegler Sándor. A
magyar történelemírás történelme — Sayous Eduárd. A
magyar történelem kutforrásai. Mind a kettőt fordította
ifj. Sziunyei József. Fűzve 60 kr. 39. f. Sand György.
Az ördög-mocsár. Beszély. Francz. ford. Csukássi József.
Fűzve 30 kr. 40. f. Lessing G. E. Laokoon, vagy festészet és költészet határairól. Futólagos fejtegetésekkel az
ókori művészet történetének egyes pontjaihoz. Fordította
és bevezette Braun Zsigmond Fűzve 50 kr. A f a l u s i
k ö n y v t á r stb 24. füzete. Állatorvosi jó tanácsok. Második
könyv: A beteg állat-gyógytan, szülészet és hullavizsgálat. Saját tapasztalása nyomán irta Dely Mátyás Fűzve
50 kr. Gazdasági olvasmányok minden rendű gyakorló
és tanuló gazdák számára. Összeállították Sporzon Pál és
Ebner Sándor. Kemény kötésben 1 frt 20 kr.
Aigner Lajosnál m e g j e l e n t e k : A z s i d ó

nép

és

i r o d a l o m t ö r t é n e t e a babyloni fogságtól kezdve
mai napig Irta Dr. Goldberger Raphael, rabbi. Tanitóképezdék és középtanodák számára irt tankönyv, s mint
ilyen, hézagot pótol, mert edigelé e tárgyban csupán a
Casselnek Kármán fordította müvét lehetett kézikönyvül
használni, mely fordításnak azonban, valamenyi példánya
elfogyott. Kár, hogy a mű magyarsága fogyatékos, a
magyar zsidókról is csak egy parányi részlet van benne,
mindössze egy kikezdés, s annak is a vezérszava „Auszria". S z ó n o k l a t t a n , irta Verbőczy István, pécsi
főgymn. tanár. Második kiadás, ára 1 ft. 20. Ebben, alkotmányos nemzeti életünk egyik jelentékeny tényezőjének a szónoklatnak szabályait rendszeres, világos elő
adásban találjuk föl. Hogy a tanuló az elméletileg elsajátítottakat gyakorlatilag is alkalmazhassa, igen ügyesen
kiválasztott 3 szónoki mű- beszéd van a munkához mellékelve, egy közügyi Cicerótól elemzéssel, egy törvényszéki Kölcseytől, s egy alkalmi Eötvöstől.

KÜLÖNFÉLÉK.

s z e r k e s z t ő s é g ü n k n e k , u . m . Találmányok könyve 1 5 — 2 0

füzetei (a második kötetnek vége). Ismeretek a kézmű-,
és műipar- mezejéről. Szerkeszti Frecskay János a foldmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi minister megbízásából. Tartalmuk: Sárgaréz. — Talmi arany. — Ólom,
czin és higany. A foncsor. — Ezüst. A pénzverés. —
Arany, platina és társai. Az aranymosás. Az új aranytelepek : Mexikó, Kalifornia, Ausztrália. Aranyfüst. Aranyozás. Palladium, Osmium, Irídium. Alumínium és magnézium. — Agyagáruk és a porcelán. Tégla, pipa, edényterracottagyártás. •— Mész, cement és gyps. — Timsó,
sziksó ós salétrom. Az üveg és gyártása. A kén ipara.
— A gyujtószerek feltalálása és a villó. — A fényképirás.
— A lőpor s robbantószerek. — A festékek és készítési
módjuk. Egy-egy füzet ára 40 kr. Olcsó könyvtár. 36.
füzet. Zichy Antal elbeszélései. Fűzve 30 kr. 37. f.
Quintus Horatius Flaccus, A költészetről. Horatius Pisók-

* Az adllOC convent mely a tervezett zsinat elő
munkálatainak megtétele végett az öszszel lett volna
összehívandó, a tiszántúli superintendenciának legközelebb
Debrecenben tartott értekezleten, határozatlan időre lett
elhalasztva és báró V a y M i k l ó s hivatott fel ujabb határidő kitűzésére. A jövő tavasz előtttehát alig ha történik e
tekintetben valami.
* Ugyan csak e gyűlésen határoztatott el az érdemekben megőszült K i s s A n d r á s tanár urnák nyugalomba helyzése oly módon, hogy hátralevő napjaira 1000
frt évi nyugdíj is szavaztatott meg részére.
* KÍSS András főisk. tanár nyugalomba lépése és
egy másik gymn. tanár lemondása folytán üresedésbe
jött két tanszékre szavazatok többségével G e r g e l y
K á r o l y szatmári tanár és E l e k L a j o s békésgyulai polgári iskolai igazgató lettek megválasztva.

* Papválasztás. Az udvarhelyi ref. egyházmegye
bikafalvi gyülekezete jul. 21-én O r b á n Mihály theologust lelkészévé választotta meg.
* Halálozás G y ö n g y ö s i I s t v á n szatmári ref.
segédlelkész jun. 3l-én elhuny 1 .
* Dr. Zimmermann Károly, néhai hessen-darmstadti
egyházi főtanácsos, ki a hazánkban is áldást terjesztő
Gusztáv-Adolf-egyletnek egyik elsőrendű oszlopembere
volt jun. 12-én 74 éves korában meghalt. — Áldás és
béke poraira !
* A mult hetek viharai s o k s z e r e n c s é t l e n s é g e t

hoz-

tak egyházainkra. Pocsajon, Szent-Gálon beütött a men;y kő
a templomba, s most értesülünk arról, hogy a szolnokdobokamegyei s z e n t m a r g i t a i reform, tornyába is
beütött a menykő, s nemcsak a torony fedélzetét s gerendáit rombolta szét, hanem még a harangot is megingatta
annyira, hogy egyelőre hasznavehetlenné vált.
* Felhívjuk a jóltevők figyelmét özv. T o m o r i
S z a b ó n é r a , ki ismét itt, Budapesten él és a legnagyobb nyomorral küzd
S z e r k.

NECROLOG.
Midőn egy a társadalmi életben sok érdemeket szerzett,
de az erejétől és az élet kellemeitől, az évek számos voltamiatt
megfosztott aggnak koporsója körül állunk meg: fájdalom
érzete támad ugyan lelkünkben, de a vigasztaló gondolat nem
késik : mert hisz a megért kalász learatása és a termésnek
a „nagy gazdától" való számbavétele egészen rendjén
van ; hanem midőn egy ifjúnak, minden oldalról sok reményeket keltő, a küzdelmekre teljes erővel biró s hónapokig sorvasztó nyavalyában kimúló ifjúnak kell végtisztességet tenni : hajlandók vagyunk, majdnem vigasz
nélkül, így kiáltani fel Jerémiással: „Igazságos vagy oh
Úr, de feleselni szeretnék veled."
E fájdalmasan panaszló érzelmektől áthatva, teendek
eleget azon lehangoló feladatnak, mely szerint egy volt
jó collegámnak — kivel 11 iskolai év emlékei kötöttek
össze — rövid élettörténetét kell adnom s egyszersmind
halálát tudomásukra juttatnom a távol levő jó barátoknak
és rokonoknak.
A megboldogult ifjú Mátyás József végzett papnövendék született Ve-zprémmegyének Lepsény nevű helységében, földmivelő, de jómódú szülőktől 1855-ben. Éd es
atyját korán elveszté. Gyenge testalkatánál fogva az erős
földmivelői munkára nem látszott alkalmasnak, azért a
legkisebb fiát nagyon szerető édes anya úgy vélte annak
sorsát biztosithatni, ha a tanulói pályára adja. Ezen szándékát megerősiték a helybeli lelkész es tanitó, kik már
az elemi iskolában is kitűnő szorgalmat és ügyességet
tanusitó gyermeknek, a tudományos pályák valamelyikén
szép jövőt Ígértek. Az elemi iskola bevégzése után édes
anyja a pápai főiskolába vitte, hol a VIII. gymnasiumi

osztályt a legjobb sikerrel bevégezvén, a theologiai tudományok hallgatása végett a budapesti ev. ref. theol. tanintézetbe ment. A sok nehézséggel járó fővárosi életszükségleteinek fedezésére a szülei segélyt itt már csak részben
vette igénybe, mert kitartó munkásság, nevezetesen: iratok másolása, kisebb gyermekek tanitása által nem csak
megélhetését biztosította, hanem a jelesebb theologiai s
szép irodalmi műveket megszerezve egy oly könyvtáraeskát hagyott hátra, mely mind számra, mind kiállítási
csínra nézve, az egész theologián, mint a legelső volt
ismeretes. Az ifjúság ügyeiben való élénk részvétele miatt
— a mennyiben az ifjúsági választmánynak 3 évig buzgó
tagja, az önsegélyző egyletnek 1 évig lelkiismeretes pénztárnoka, egy évig pedig tevékeny elnöke volt — egyike
volt azon ifjaknak, a kik collegáik előtt kedvességben
szoktak állani.
A jelen iskolai évvel végezte volna a theologia tanfolyamot, a mi után szándéka volt némely külföldi egyetemek meglátogatása, melyre nézve már lépéseket is
tett; de mielőtt az iskolai év eltelt volna, jelesen máj.
hó végén a sujtoló nyavalya a szülői házhoz kényszerité
költözni, hol a fiában egyedüli örömet lelő, de már ettől
megfosztott édes anya leggondosabb ápolása sem volt képes megmenteni, az ifjúi erőt elhervasztó rohamos tüdővész okozta kinos haláltól, mely jul. 16-án érte.
Temetése 18-án ment végbe Horváth Mihály lepsényi lelkész s mezőföldi esperes és Johanidesz István tanitó urak által tartott gyász istenitisztelet és sok könynyező rokon, barát és tisztelő részvéte mellett.
Sokkal fiatalabb volt még az elköltözött ifjú, semhogy nagy hirnevet szerezhetett volna. Működési köre
nem terjeszkedhetett túl az iskolai teendők határain ; de
az itt tanúsitott maga viseletéből eredő, meghiusult várakozások és remények — melyek szerint minden őt ismerő
az egyháznak egy leendő buzgó munkását, a társadalomnak egy tevékeny tagját látta benne — továbbá iskolai
pályája s nagy vidékekre terjedő utazásai alatt szerzett
számos barátoknak és ismerősöknek iránta való érdeklődései; méltóvá tették, hogy róla megemlékezve egy fájdalom és bánatteijes áldást és békét kivánó sóhajt bocsássunk utánna.
K.

J.

ADAKOZÁSOK.
A budapesti protestáns árvaházra. K i s s G á b o r

tatai ref. lelkész- és esperes úr küldeménye 45 frt 24 kr.
Ez Összeghez járultak ; a) a barsi egyházmegye 6 frt 16
kr. a drégelpalánki egyházra. 60 kr. a komáromi egyházra.
10 frt 92 kr. a tatai egyházra. 21 frt 71 krral. b) a
tatai ref. egyház konfirraándusai 5 frt 85. krral (névszerint: Barsi Ján. 20 kr. Rakó I. 10 kr. Rakó Józs. 10
kr. Szadai I. 10 kr. Kovács L. 20 kr. Vajda P. 25 kr.
Lovács György 20 kr. Szalai Lídia 50 kr. Kovács Má-

ria 50 kr. Váradi. M. 30 kr. Dávidházi Zs. 50 kr. Sebestyén Jul. 50 kr. Marosi L. 30 kr. Lengyel É. 30 k r .
Mózes Mária 50 kr. Szelőcei Jul. 20 kr. Lipót Jul. 50
kr. Szabó Erzsi 40 kr.). — G ö n c z y B e n ő gödöllői ref.
leik. a confirmándusok részéről 1 frt 71 kr.

Protestáns

Az orsovai egyház részére. K i s s

G á b o r esp.

ur küldeménye a mezőföldi egyházmegye részéről 14 frt
84 kr.
Újvidéki egyház részére K i s G á b o r e s p . k ü l d e m é n y e

Ács ref. egyh. részéről 5 frt.

iskolai

Szerk.

tankönyvek.

Eókaí Lajos prot. írói központi könyvkereskedésében kaptatok:
Ballagi

M. „ A héber nyelv tankönyve.'

1 frt 8 0 kr.

Batizfalvi

J. „Földrajz elemei." 10, \M&1, 8 0 kr.

Batizfalvi

J. „Világtörténet"

algyrnn.

J. „Világtörténet"

L. „Stilisztika."

I. rész:

irály tan

3 0 kr. I I . r é s z . s z e r k e z e t t a n
Noszág

J. „Keresztyén erkölcstan" evang. főgymn.
J. „Keresztyén

I . rósz 7 0 kr. I I . rész 7 0 kr.

felgymn. használatra.

használatára. 7 0 kr.
Batizfalvi

B. „Magyar olvasókönyv" közóptanodák haszn.

Névy

I. rész 2 frt. I I . rósz 1 f r t 5 0 kr.
Batizfalvi

J. „Bibliai ismertetés." 5 0 k r .

Gyulay

használatra.

3 rész. Egy-egy 6 0 kr.
Batizfalvi

Bocsor

Pálfy

1 frt

1 f r t 3 0 kr.

J. „Kétszer 5 2 bibliai történet." 4 0 k r .
J. „ A ker. egyház története"

evang.

iskolák

használatra. 3 6 k r .
hittan"

evang.

főgymn.

használatára. 7 0 k r .

Ugyanaz g y m n a s i u m o k
Szénássy

haszn. 8 0 k r .

S. Virgilius Aeneis ének I. II. könyve 80 kr.

Ezenkívül a sárospataki iskolakönyvek főraktára is nálam van, s minden
más kiadónál megjelent könyvet gyorsan megszerzek. Üzleti vezérelvem;
becsületesség és pontosság!
Budapest, 1 8 7 7 . augusztus hó.

Kókai

Lajos,

prot. irod. könyvárús, Károly-utca 25. szám.
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A szatmár-nómeti helv. hitv. gymnasium V- és Vl-dik osztályában a latin-, görög- ós magyarnyelv
tanszéke megüresedvén, ennek betöltése végett pályázat nyittatik.
E tanszók évi javadalmai: a) 5 0 0 frt a gymn. pénztárból,
házi pénztárból,

b) 12 f r t alapítványi kamat, az egy-

c) Használata egy az intézet közelében levő házas teleknek,

melyen két külön

osztályban

összesen 6 szoba, 2 kamara, 2 konyha, 2 pince, 1 sertés- ós 1 marha-ól, s 1 félszer van, ezekhez terjedelmes kert. d) Egy lucernás a város közelében s mintegy 5 köblös nagyságú szántóföld, e) Házhoz beszállítva 8 öl kemény tűzifa, melyből egy tanterem is füttetendő. f ) Osztalék a mellékjövedelmekben.
a tanügyi bizottság további intézkedésétől függ, hogy ezen javadalom 7 6 0 f r t készpénzre,

Azonban

8 öl tűzifára, s

s a mellékjövedelinekbeni osztalékra változtattassók á t .
A megválasztott tanár k ö t e l e s a gymn. tanári nyugdíjintézetbe belépni, s e célra ICO frt fog
fizetéséből

rószletenkint egyszersinindenkorra levonatni; továbbá állomását legkésőbb szeptember 5-dik napjáig

elfoglalni.

Pályázati határnap folyó évi augusztus 16-dika.

Választás augusztus 19-én délelőtti 1 1 óra.

Az ezen állomást elnyerni szándékozók okmányokkal kellőleg fölszerelt kérvényeiket „tek. F a r k a s
tanügy-bizottsági elnök úrhoz Szatmáron" cimezzók.
K e l t Szatmáron, 1 8 7 7 . julius 2 5 .
2-3

I g r a ^ g r a / t o s é i g : .

An ta

A „nagy-kőrösi községi iskolaszék" egyelőre
tannyelvű — 1 8 7 7 . szeptember

1-sején megnyitandó

tanítói áUomásra pályázatot hirdet.

1. Igazgató

csak I-ső osztálylyal újonnan szervezett — magyar
községi

népiskolájában

taiiitói állomásra,

(férfi)

készpénz, az intézet helyiségében tisztességes lakás,

felsőbb leány

kertpótlékul 5 0 frt,

betöltendő két

kinek javadalmazása 5 5 0 frt

igazgatói díj fejében 1 0 0 frt, az

iskolai szolgálat teljesittetése ós a helyiség tisztogattatásáért 5 0 frt. Kötelessége a népoktatási törvény szerént az intézet igazgatását vezetni,

ezenkívül az első tanévben a magyarnyelvet,

számtant, történettani és

természettudományi tárgyakat tanitani. A II-dik osztály felállításakor pedig a második rendes tanítói beállítása

után az álta'a

állomásra.

választandó

szaktudományokat

tanítja

mindkét

osztályban. —

2.

Segédtanitónöi

Évi javadalmazása 3 0 0 frt készpénz, lakbér átalány 1 0 0 frt, esetleg lakás. Kötelessége az 1-ső

tanévben az I-ső osztályban,

a II-dik osztály felállításakor mindkét osztályban rajz, szépírás,

éneklés, női

kézi munkák, női testgyakorlás, gazdaság- és kertészet-tan tanítása.
A pályázni kívánók kellően felszerelt folyamodványaikat a nagy-kőrösi községi iskolaszék elnökségének folyó évi augusztus 12-dik napjáig Nagy-kőrösre küldjék be. Ugy az igazgató-tanító, mint a segéd
nőtanitó csak egy évi sikeres próba óv után fog véglegesen megerősíttetni.
Nagy-Kőrös, 1 8 7 7 . julius 2 4 .

Szentpétery
4

2—2

közs. iskolaszéki elnök.

A dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerületi
is kívánatos) és mathematikai

tanszékre

mig a rövid idő múlva folyóvá teendő

ezennel

Királyföldi-féle

Gyula,

soproni lyceumban a természettani (vegytan

pályázat hirdettetik. Rendszeresített fizetés addig

is

alapítványból felebb emeltetnék 9 4 0 frt o. é. ós a

tanári oklevél megszerzése után tandíj osztalék mintegy 3 0 0 frt. A kerületi gyámoldán kívül létezik külön
tanári nyugdíj-alap.
Pályázni szándékozók okmányokkal felszerelt folyamodványaikat

folyó évi augusztus hó lO-dikéig

Müllner Mátyás lyceumi igazgató úrhoz Sopronba küldjék be.
Győrött,

1 8 7 7 . julius 16.

Karsay
3_3

superintendens.

M e g j e l e n t és T Z S Ó C S - á - I L T - Z - X

B

E

E

désében S Á R O S P A T A K O N
L á n g

H e n r i k

Sándor,

„ V á l o g a t o t t

T

A

L

Ü

l

T

könyvke-

kapható:

v a l l á s o s

b e s z é d e i . " Fordította

MITROYICS GYULA ref. hittanár. Á r a 1 f r t 2 0 kr,

„ E g y h á z i a t l a x i s á g : ; é s

ü r e s

t e m p l o m o k . "

írta

m i t r o v i c s

g y u l a

ref. hittanár. Á r a 5 0 k r .
„ G y á s z d a l o k

é s

fcÚOSVÜiaXlgOk."

GÉRECZ KÁROLY, Á r a I f r 4 0
„ G y á s z d a l o k . "

Prot

Protestáns

temetkezési

használatra

irta

kr.

temetkezési használatra irta GÉRECZ KÁROLY. Á r a 7 0 k r .

A sárospataki ref. főiskola összes Mráyairól áriéiwM Hérmenvte szolsál mSL.

KÓKAI LAJOS prot. írod. központi könyvkereskedésében
[Budapesten IV. Károly-utca 25. szám]
a

I s ö T r e t k e z ő

eg*yliá,zi

in-ujalszáilatoDs:

E ^ l i á z í
Bartók J. .,Népszerű egyházi beszédek." I . rész 1 f r t
4 0 kr! I I . rész 1 frt 8 0 kr.
Bulcsu K. ,.Gyász ós sirbeszédek." 1 f r t 2 0 kr.
Édes Albert „Egyházi beszédei." 2 füzet 1 frt.
S. „Keresztyén tanítások." 8 0 kr.
Erdélyi
Fábián D. „Egyházi beszódek egy egész évre. 3 frt.
Fejes 1. „Egyházi beszédek." I . r . 2 frt. I I . r. 2 f r t .
Fejes 1. „Temetési beszédek." 1 f r t
Fésős A. „Közönséges egyházi beszódek." 8 0 kr.
Filó L. „Ünnepi s alkalmi egyh. beszédek." 1 frt 5 0 kr.
FördösL. „Kecskeméti lelkószitár." 3 füz. l - l fűz. 1 frt.
Gerok „Egyházi beszódek." 1 f r t 2 0 kr.
Gyöngyösi
S. „ P r o t . egyházi szónoklatok." I . rész
1 f r t 8 0 kr. I I . rósz 1 f r t 8 0 k r .
Györy Vilmos „Beköszöntő egyházi beszéde." 2 0 kr.
Gózon Gy. „Szókfoglaló egyházi beszéde." 1 0 kr.
Heiszler J. „Egyházi munkálatok." 3 . füzet. 1 frt.

1—4

üsapliatóls::

b e s z é l l e k ?
Heiszler J. „Halotti egyházi beszédek " 1 frt 6 0 kr,
Illyés B. „Temetési egyházi beszédek. 4 ' 1 f r t 4 0 kr.
Kovács J. „Ünnepi s alkalmi prédikátiók." 1 frt 2 0 kr.
Lakatos J. „Vasárnapi s alk egyh. beszédek." 9 0 kr.
Lakatos J. „Halotti beszódek." 9 0 kr.
Lukács Ö. „Egyházi beszódek." 1 frt 8 0 kr.
P. J. „Temetési beszódek," 1 f r t 2 0 k r .
Makiári
Margócsy
J. „Hazafias elmélkedések." 2 frt.
Margócsy
J. „Protestáns egyh. beszédtár." 5 köte f .
Az 1. 2 . 3 . 4 kötetből e g y - e g y kötet 1 f r t
4 0 kr. az 5 kötet 1 f r t 5 0 . k r .
Margócsy J. „Protestáns alkalmi beszódtar." 3 köt.
1. 2 . kötet 1 frt 4 0 kr. 3 . kötet 1 f r t 5 0 k r .
Medgyes L. „Eredeti halotti imák." 1 f r t .
Mitrovics
Gy. „Egyházi beszódek." 1 f r t 2 0 kr.
Nemes B. „Egyházi beszódek." 1 f r t 2 0 k r .
NiJcházy L. „Huszonkét egyházi beszéd." 1 f r t 3 0 kr.

Papidolgozatok gyász-eseíekre 14 füzet.
1. 2. 4 . 7. 8. 1 0 . 1 2 . 14. füzetből egy-egy 1 f r t 2 0 kr. 3. füz. 1 f r t . 5 . 6. 9 . 13. füz. egy-egy 1 frt 4 0 kr.

Pupidolgozatok különféle esetekre 15 füzet.
I . Szilády László , 9 Egyházi beszédei." 1 frt 2 0 kr.
I I . I X . X I I I . Fördös Lajos ,,Egyházi beszédei " 1 .
2. 3 . 3 f r t 8 0 kr
i n . I V . Vegyes egyházi beszédek." 2 f r t 6 0 k r .
V. VI. XV. Kulifay
Zs. beszédei. 3 f r t 6 0 kr.
V I I VIII. X . X I . X I I . X í Y . Vegyes beszédek ós
imák. 4 frt.
Péterffy K. „Egyházi besz." Uj foly. 7 füz. 7 f r t .
Péterffy K. „Köznép előtt tartott egyházi beszédek."
3 füzet 3 f r t 6 0 kr.
Péterffy K. „Temetési egyh. beszódek." 1 frt.

E g r y h á z t
Albert

I m á k

J. „Imakönyv templomi használatra." Kötve
2 f r t 10 kr.
Agenda (erdélyi, Vadas J . s Nagy P.) Kötve 2 f r t 4 0 kr.
Czelder M. „Vasárnapi, ünuepi és alkalmi imák."
Kötve 2 f r t 5 0 k r .
Fábián H. „Közönséges vasárnapi ós ünnepi imák."
Kötve 2 frt.
Filep M. „Köznapi imák 4 hétre." Kötve 2 frt.

Révész Imre „Temetési beszédek-" 1. 1 f r t 2 0 k r
Révész Imre „Ünnepi egyházi beszédek." 1 f r t 2 0 k r
Székács J. „Egyházi beszédek." 2 frt.
Szilády J. „Egyházi beszódek." I . rósz 1 f r t 6 0 kr.
I I . rósz 1 f r t 6 0 k r .
Tompa M „Egyházi beszédek." 2 füzet. E g y — e g y
füzet 1 f r t 6 4 k r .
Tompa M. „Halotti beszódek" (Oratiok) 1 frt 6 0 kr.
Könyves Tóth K „Egyházi beszédek" 1 f r t 4 0 kr.
Zombory G. „Korszerű egyházi imák." 2 füzet. E g y
— e g y 1 f r t 2 0 kr.

é s

á ^ c m l á k :

Fördös Lajos Ágendája. 2 frt. Kötve 2 f r t 8 0 kr.
Medgyes L. „Egyházi imakönyv." Kötve 2 f r t .
Révész B. „Vasárnapi i m á k . " Kötve 2 f r t 4 0 k r .
Révész B. ,,Egyház szertartási beszédek." — Kötve
2 frt 3 0 kr.
Szász Károly „Halotti imák." Kötve 2 f r t .
Könyves Tóth K. „Halotti imák." Kötve 2 f r t 4 0 kr
Zagyva 1. „Templomi köz.-s bűnbánatheti imák." 2 f r t

Megrendelések 5 frttól kezdve bérmentve és pontosan teljesíttetnek.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. B a l l a g i Mór. Főmunkatárs: F a r k a s J ó z s e f .
Nyomatott: Deutsch M.-fále művészeti intézet, Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a .
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Huszadik évfolyam.
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Budapest, 1877. augusztus 12.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Szerkesztő- és

Előfizetési dij:

Hirdetések dija:

KIADÓ-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 k r sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

VIII. ker. Mária-utca 10. sz. I. em.

T e l j e s

s z á m u

példányokkal mindég' szolgálhatunk.

Egy társadalmi kérdés.*
I.
Két oly jelentékeny tény, mely minden esetben
nagyon méltó a megbeszélésre, mivel igen jellemez
egy fajt ós egy vallást, szolgálhat bevezetésül azon
tárgy fölötti tanulmányhoz, mely, mivel kezdete óta
sohasem volt jól felfogva, a Boileau által elkárhoztatott egyedüli faj kategóriájába esett, nevezetesen, az
unalmasnak kategóriájába.
A vasárnapnak kérdését az egyházi beszéd régiójába szoritották és századunk nem sokat törődik már
azzal, micsoda helyet foglal el az egyházi beszéd az
irodalomban ós korunkbeli mozgalomban.
Azon tények egyike, melyekre cólzunk, épen ez.
Körülbelül harminc éve, midőn egy skót keresztyén
embernek az a gondolata jött, hogy pályázatot nyisson
a munkások közt s nyújtson nekik alkalmat arra,
hogy ők magok mondhassák ki szabadon véleményüket
egy oly intézmény felett, melyet némelyek már mint
akadályt, mint békót, mint jogaikba és szabadságukba
* E kis munkát, mely a vasárnap megszentelése nagy fontosságú kérdését tárgyalja, legközelebb elhunyt Kálosi Lipótunk ültette
át irodalmunkba és mi azt mint a derék ifjú kegyeletének legszólóbb
hagyatékát adjuk át a közönségnek annál szivesebben, miután a
kérdés magában is érdeklődésünket több tekintetben veszi igénybe.
Előhaladott iparral biró nemzeteknél a vasárnap megiilésének socialis
oldala lép eló'térbe, mig nálunk különösen vallás-erkölcsi tekintetben
nagy fontosságú a kérdés. Mindenesetre gondolkodóba ejthet a tény,
hogy a világ legszabadabb két népénél, t. i. az angolok és svájciaknál a vasárnapot a legnagyobb szigorral és erkölcsi komolysággal
ülik meg, s épen azoknak társadalmi élete a legegészségesebb, iparuk legfejlettebb és jólétük hasonlíthatlanul nagyobb mint azon országoké, hol a vasárnap megszentelését az egyéni szabadságon elkövetett injuriának veszik.
B. M.

való túlkapást akartak feltüntetni. Ez az 1847-dik
év vége felé törtónt. Három jutalom volt kitűzve, az
egyik 25, a másik 15, ós a harmadik 10 font sterliug, a vasárnap kérdéséről i r t három legjobb értekezésnek. Csupán csak munkások pályázhattak.
Bár valószínűleg ez volt az első ily nemű felhívás ezen osztály embereihez, ós noha csak igen rövid
idő volt kiszabva munkájuk elkészítésére ós beküldésére (az 1848-ik óv három első hónapja), a beküldött
művek száma mégis meghaladta a 950-et, bizonyságául azon óriási érdeknek, melylyel Nagybritannia
munkás osztályai az ő heti nyugalmi napjuk iránt
viseltetnek. Válaszul ezen váratlan számú pályázóknak
Skóthonban egész mozgalom jött létre s a vasárnap
barátai átlátták, miszerint az ő kötelességük a szótosztandó jutalmak számát bőkezű aláírások által növelni. De a legszembeszökőbb epidzódja ezen pályázatnak azon zavar volt, melyet a bíráló bizottságnak
az első díj odaitélóse okozott. Valóban, a megkoszorúzott emlékirat egy asszonynak műve volt, egy öreg
szolgálóé, e g y m u n k á s n ő é s a programm pedig
csak is m u n k á s o k r ó l szólt. Talán túlhajtott tiszteletből a pályázati hirdetmény szórói-szóra vett értelmezése iránt, vagy a többi pályázóra való tekintetből,
ezen munka mellőzve l e t t ; de egyszersmind magától
érthető, miszerint ily értékű irodalmi termék nem
maradhatott ismeretlen ; elhatározták annak külön
kiadatását, a királynő beleegyezett, hogy az neki
Jegyen ajánlva és a „ N a p o k g y ö n g y e " , előszóúl
a szerző szerény életiratával, oly lelkesültséggel fogadtatott, minő túl a la Mancheon nem ritka eset,
ha vallásos ós társadalmi kérdésekről van szó ós a
mi homlokegyenest ellenkezik azzal, a mit angol
flegmának szoktak nevezni.

A másik eset még ujabb. Ezt Amerikából veszszük, az Egyesült-Államok népétől,

mely angol ere-

badságnak. előhaladásnak, polgárisultságnak neveznek.
H a e tekintetben az amerikaiak másként határoztak,

detű, hagyományaiban quaker és puritán, köztársasági

ez azon

szerénységére

törtónt. A bizottság meghányta-vetetfce a mellette ós

szokásaihoz

büszke s mély vallásos és keresztyén

még akkor is ragaszkodik,

nemzeti vallása.

midőn nincs

Az igazgató bizottság elhatározván,

ellene

ügynek
szóló

ellenzéki

nem

minden

okokat,

elemek

megvizsgálása

vitatkozott azok

is voltak

nélkül

felett,

keblében

mivel

ós miután

a

zárva

dolog megért a határozatra, mondta ki, 27 szavazattal

egyszerű

7 ellenében a vasárnapnak kizárását. S ezen bizottság

dolgot cselekszik, de e tekintetben egyszersmind sza-

oly kevéssé gondolt arra, hogy ezen rendszabály rend-

kított is az öreg Európa szokásaival és a mindenféle

kívüli, miszerint még azt sem tartotta kötelességének,

színezetű lapok magyarázgatás alá vették ezen tényt,

hogy ezen határozatát magyarázgassa, vagy igazolja;

melyben némelyek hencegést,

mások puritán tetszel-

alig hogy tudatták azt a közönséggel a főbejáratnál

gést, némelyek szellem-szegénységi bizonyítékot, mások

felfüggesztett egyszerű hirdetmény által, melyre egy-

végre valódi ós mély vallásos érzelmet láttak. Külö-

szerűen ez volt nyomatva: „ v a s á r n a p

hogy a philadelphiai
legyen,

talán

azt

világkiállítás
hitte,

hogy

vasárnap
egészen

nösen az ultramontánok voltak azok, akik, nem minden
ok nélkül,

Azonban

nem

vetettek

zárva."

számot azon különböző

azon európai magukat úgynevező szabad-

nehézségekkel, melyek ezen az öreg Európa szokásaival

elvűekkel szemben kizsákmányolták azon tényt, a kik

annyira össze nem illő, a század szellemével annyira

szerint a szabadelvűségnek

ellenkező,

ós a hitetlenségnek

kar-

saját érdekeikre nézve annyira hátrányos

öltve kell járni s kik nem képesek azt felfogni, mi-

rendszabályból származhattak.

ként lehet egy szabad és szabadelvű ember egyszers-

egynek, még pedig a legjövedelmezőbbnek,

mind vallásos is.

Igy ők hót nap közül
bevételét

A mire a trón ós oltár ellenségei

áldozták fel. Megfosztották a munkás osztályt egy oly
csak azt voltak képesek válaszolni, a mit ugyanazok i tisztességes ós tanulságos szórakozástól, melyet az
több általuk tartott congressuson mondtak : „Ezen S csak is vasárnap szerezhetett meg magának. Igy nem
elkésett republikánusoknak, akik tele vannak még
csak saját érdeküket sértették meg, (mert hiszen ez
vallásos hittel, nagy szükségük van arra, hogy leckét

az ő dolguk volt), ha nem részvényeseikét is ; a párizsi

adjunk nekik s megtanítsuk

kiállítás pénzügyi sikertelensége, a bécsinek még na-

őket

arra,

hogy mi a

szabadság."

gyobb,

Minden esetben érdekes constatálni az azon rendszabály által létrejött eredményt,

ós nem ez lesz a

legkevésbé érdekes része azon látványnak, melyet az
európai útasok Amerikában kerestek.
Kétségkívül már ugyanez törtónt Londonban is
az első világkiállítás
figyelmet,

óta,

de arra

nem

csaknem gyászos végeredménye

gálhatott volna nekik.

Ök ezen

magukat,

nem mintha félreismerték volna az ellenvetések valódi
értókét és alaposságát,

hanem mert a vasárnapi be-

zárás

fontosabbak

előnyei

előttük

voltak

a nehéz-

ségeknél.

fordítottak
II.

mivel ez egószen azon ország szokása sze-

rint volt s mivel ellenkező megelőző tettet vele szembe
állítani nem tudtak.

leckéül szol-

túltették

De azóta megtörtént

a

párizsi

Ma már
kérdós

csaknem

foglalkoztatja

egész Európában ugyanazon

az

embereket,

ugyanazon d e

és bécsi világkiállítás, mely elfelejtette a K r i s t á l y

commodo

p a l o t á t és annak szabályait. A szokások és a divat

Ha az mintegy ötven év óta nem tudott jelentőségre

következtében, Páris ós Bécs nagyobb tekintélyben áll,

vergődni, az azért törtónt, mert egyrészről a törvény-

legalább a szárazföldön,

hozások, másrészről az egyházi hagyományok eléggé

annyira

mint

London

s

a szellem

megszokta a vasárnapot úgy tekinteni mint

fenn

tudták

a legkedvezőbbet s legkedveltebbet az ipar ós művé-

tartását

szet ezen nagy látványainál,

előtérbe.

miszerint még csak fel

et

incommodo

hasznossági

alapon.

tartani a vasárnapnak gyakorlati meg-

s ennek

elméleti

része nem nyomulhatott

sem merült Európában a kérdés, melyet a methodisták

De azon mórtékben, a mint az idő előre haladt,

kezdettől fogva felvetettek : „Vájjon nyitva lesz-e a

azon mórtékbeu, a mint az állam kónytelenítve látta

kiállítás az Urnák

magát elvetni mindazt,

napján,

vagy zárva?"

És még

a mi az ő illetékességi kö-

nálunk is sokan, értesülvén azon kérdésről, önkényte-

réhez nem tartozott, nevezetesen a vallás ügyeit ille-

lenül is annak részére döntöttók azt el,

tőket;

a mit sza-

azon

mértékben,

a mint a szellemek mind-

jobban felvilágosultak,
művelődés

az oktatás terjedt, az értelmi

és az anyagi jólét szükségérzete mindig

élénkebb lett, azon mértékben végre, a mint az em-

Mindig tovább haladtak ezen az uton s mindenütt ki volt adva a jelszó arra, hogy a munka-órák
számának kevesbitését követelni kell.

berek mindjobban felfogták jogaiknak mennyiségét s

Engedjük

meg,

e dolog gyakorlati,

miszerint

azon eszközöket,

melyek által azon jogoknak tiszte-

lehető, hasznos;

letben

érvényesíthetik,

sebb számú óráért többet fizessenek; miszerint előnyös

tartását

egy u j légáramlat

kezdett létrejönni, a rendőrségi rendeletek hatástalanoknak

a

találtattak

törvényeket

közvéleménynyel

módosítani

és szelídíteni

szemben, a

az,

miszerint

ha a muukások

van mód arra, hogy k i -

jobb

módúak,

képesek több munkát tenni

értelmesebbek,

kevesebb idő alatt s azt

kellett

és a még jobban is tenni; ha ezen dolog kivihető, a mit
munka problémái az első helyet foglalták el, épen
pedig csupán a tapasztalás mutathat meg, mi leszünk
ugy, a mint azok az emberi élet feltételeinek és a az elsők, a kik kalapot foguuk emelni; mi nem vajó társadalmi rendszernek első fokát képezik.
Csak

természetes

gy uuk

visszahatás volt az, hogy az

azok

közül,

a kik valamely haladástól már

is visszariadnak,

azért

az u j v a l a m i . D e

egyik szélsőségből a másikba csaptak á t és a szabad-

bármint

ság szót

korlati jogosultságával, azok igen jellemző fordulatot

vévén alapúi, melynek varázsával már oly

régóta szokták takargatni nem csak a szabadságnak
minden

hauem még inaga a szabadság

tulcsapásait,

álljon

mert

is a dolog azon követelmények g y a -

mutatuak az úgynevezett társadalmi szükségességben,
a

melynek,

hogy

jogos

legyen, nem kellene mást

ellen intézett minden merényletet is, láttuk magasra

kívánni, mint csak azt, hogy jobban egyensúlyba ho-

felemelkedni

a m unkához

zassék.

nem

zászlaját, a mely kétségen kivül neme-

ismert

sebb,

nagyszerűbb,

Először

csak

egy gondolatban éltek,

azon

van a m u n k á r a ;

hogy joguk

azután

az ellenkező

a segélyezéshez való jog-

oldalra

csaptak

át s követelték

nak zászlaja, de kevésbé jogosult, kevésbé szabadelvű,

lomra.

Ez csak

az érem visszája v o l t ;

kevésbé

telenséget

lehet

észszerű,

mint

v a 1 ó j o g n a k addig

mivel

a munkát rögtönözni nem

s mivel sem ipart, sem foglalkozást feltalálni

zászlót

követték

tűztek

el, hogy

a jogot a nyugaazon hely-

két különböző szinü

ki és azokat szembe állították egy-

képesek nem vagyunk, midőn a munka a valóságban

mással,

felfüggesztve vagy paralyzálva van.

népies ösztön, a természet, a jó érzék újra magához

Nem akarjuk i t t felemlíteni azon
zatokat,
keztek

melyek

számos foko-

az első eszmére fokozatosan követ-

s melyeket a gyakorlatba igyekeztek átvinni

a nélkül,

hogy

egyesítették volna őket. A

ragadja jogait egyenlő tekintélylyel állítván,
munkára

kötelezve

és a nyugalomra

hogy a

szüksége van.

Egyedül a rövid látó vagy az esetleges körülmények
által

elfogult

tetési formák alatt. Csak két dolgot követeltek akkor ;

dolog

benső

a munkabér emelését és az államra nézve

az egyiket majd a másikat a pillanat követelményei

a

különböző

teleztetést,

társulási,

hogy

nemzetközi és munkabeszün-

adjon

munkát

azon kö-

azoknak, a kiknek

De ezen első lázhoz csakhamar csatlakozott egy
hogy

azt neutralizálja, de egyszersmind sú-

lyosbítsa.

Kezdetben

de

a nyugalomról is ugyanazt kezdték

majd

Ezen

második

nap

(blauer

ismerhették

s a mint

félre ezen két

és áldozhatták fel most

az néha

történni

szokott,

épen

a leginkább érdeklettek voltak azok, a kik a legeré-

az nem volt.
másik,

szerint

emberek

összefüggését

lyesebben közreműködtek
egyensúly tönkretevésén,

csak a munkáról ábrándoztak,

ábránd
Montag)

eleinte a s z e n t

a reájuk annyira szükséges

KÁLOSI

LIPÓT.

tenni.

heverdel

egy kissé anyagias formája

alatt lépett föl; a munkás túlhajtván a munkát, mely

ISKOLAÜGY.

„sem ünnepet, sem vasárnapot" nem ismert, jutalmul
adta mágának a hétfőt, nem gondolván meg, miszerint magán tekintélyével oly szünidőt

teremt, mely-

ről ugy látszott, hogy elvben elkárhoztat, és hogy a
házi
rakta,
volna.

nyugalomnak
a nélkül,

csaknem
hogy

minden

terhét magára

annak jótéteményeit élvezte

Iskolai
— Negyedik

értesítők.
közlemény. —

51) A k e s z t h e l y i városi államilag segélyezett
polgári fiu-iskola ötödik értesitője. Igazgató Wiese Károly.
Tanulók sz. 49. A jövő iskolai évben fogják megnyitni
a 6-dik osztályt.

52) A k e s z t h e 1 y i községi elemi népiskola név- és
érdemsorozata. Igazgató Pöltz Pál. Tanulók sz. 479. az
ismétlő iskolában 45. összesen 524. Egy párhuzamos
osztály.
53) A minorita tanitórendiek vezetése alatt álló
k é z d i v á s á r h e l y-k a n t a i r. kath. algymnasium értesitvénye. Igazgató Bara Özséb. Tanulók sz. 86.
54) A k i s k u n f é l e g y h á z a i városi kath. algymnasium értesítője. Igazgató Szabó Ferenc. Értekezés :
A házi nevelésről, ifj. Ulrich Istvántól. Tanulók sz. 103.
55) A k i s k u n h a l a s i helv, h. lyceum értesítője. Igazgató Csontó Lajos. Értekezés: A személyragos
mult részesülő és az „által" névviszonyitó használata,
Zámbó Jánostól. Tanulók sz. 104. A tanári kar elhatározta, hogy ezentúl az iskolai értesítőkben értekezések is
közöltessenek. Bármily elismerésre méltó e határozat, ki
kell fejeznünk abbeli nézetünket, hogy a jelen tudósítványban megjelent első értekezés tárgya nem választatott szerencsésen. A rajztanár, mint katonakötelezett ezredéhez behivatván, a lefolyt évben a rajz és szépírás tanítása szünetelt. Az intézet régiségtára iránt feltűnő érdeklődés mutatkozik; sok a látogatója és gyarapítója. A
fővárosban tartott nemzetk. ostort, congressuson e régiségtár 145 darabbal volt képviselve, melyek közül több
darab lefényképezve kiadatott a Catalogue de l' exp.
préhistorique-b an.
56) A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló k ol o z s v á r i r. kath. főgymnasium értesítője. Igazgató Várady Móric. Értekezés: A kolozsvári kegyes tanitórendi
társház és r. kath. főiskola évszázados történeti vázlata,
Dr. Salzbauer Jánostól. Tanulók sz. 351.
57) A k o l o z s v á r i államilag segélyezett Frőbelintézet értesítvénye. Ideiglenes igazgató Paal Ferenc. Növendékek sz. a gyermekkertben (három osztály) 78, az
elemi iskolában (négy osztály) 58, a gyermekkertésznő
képezdében 22.
58) A k ö r m ö c b á n y a i m . kir. állami főreáltanoda
hetedik évi értesítője. Igazgató Schrőder Károly. Értekezések : Hell Sándor necrologja. Magyar és német nyelven : A tápintézeti-egylet és az önképzőkör alapszabályai.
Rend- és fegyelmi szabályzat. Tanulók sz. 275. A 3-ik
osztály mellett párhuzamos osztály nyittatott meg. Alumneum-egylet alakult a polgárság részvételével, s elhatároztatott, hogy jövő évben a tápintézet egyelőre 10—15
alumnistával megnyittatik. Az intézetnek már van iskolai
takarékpénztára.
59) A k ő s z e g i r. kath. kis-gymnasium értesítvénye. Igazgató Dr. Stern Pál. Értekezés: Az ember
története, Stern Páltól. Tanulók sz. 150.
60) A l é v a i m. kir. állami tanitóképző-intézet
6-ik értesítvénye. Igazgató Szabó Lajos. Értekezés:
Adatok az intézet 7 éves életéből Tanulók sz. 60, a
négy osztályú gyakorló iskolában 43. Ez intézet 1870.
őszén nyittatott meg, s az 187 2 / 3 -iki tanévben egészíttetett ki teljes három évi tanfolyamu intézetté. Az 1870
óta képesített tanitók száma 72.
-

61) A l é v a i kegyes tanitórendi kis-gymnasium
értesítője. Igazgató Szabady Gyula. Értekezés: Az iskola
és a szülői ház, Frank Ferenctől. Tanulók sz. 154.
62) A l ő c s e i in. kir. állami főreáliskola értesítvénye. Igazgató Kupetz Lycurg. Értekezés : A szülői ház
és az iskola, Szegfi Mórtól. Tanulók sz. 152. A tanulók
száma tehát itt is, mint a késmárki s általában csaknem
minden reáliskolában apadt, a mit legfőképen azon körülménynek tulajdonítanak, hogy a reáliskolák nyolc évi
tanfolyamra bővíttettek ki.
63) A l ő c s e i kir. kath. főgymnasium értesítője.
Igazgató Halász László. Értekezés: A magyar dráma
története Dugonics Andrásig, Behyna Gyulától. Tanulók
sz. 285. Császka György szepesi püspök, 21 tanulóért
tartási dijat fizetett, összesen 840 frtot.
64) A l o s o n c i m. kir. öt osztályú áll. főgymnasium értesítője. Igazgató Kuncz Elek. Értekezés : A család mint a középiskolai tanulók nevelésének egyik kiváló
tényezője és annak a középiskolák céljából kifolyó kötelességei, Kuncz Elektől. Tanulók sz. 175. E tanintézet,
— mely az 1870-ben megszűnt helv. hitv. 6 osztályú s
az ág. h. 4 osztályú gymnasiumok helyébe állíttatott fel, —
8 osztályú gymnasiummá fog kiegészíttetni. A lefolyt évben az 5-ik osztály nyittatott meg. Az iskola uj épülete
1876. tavaszán készült el. A rendszeres énektanítás behozatott. Ifjúsági könyvtár és segélyegylet alakult.
65) A l o s o n c i m. kir. állami tanítóképezde értesítője. Igazgató Terray Károly. Tanulók sz. 102, a
gyakorló iskolában 41. Az intézetnek van iskolai takarékpénztára.
66) A 1 u g o s i r. kath. magyar főgymnasium értesítvénye. Igazgató Billmann Márton. Értekezések: A
lugosi kath. főgymnasium történeti vázlata. Meteorologiai
feljegyzések, Bencsik Jánostól. Tanulók sz. 191. A 8-ik
osztály a lefolyt évben nyittatott meg. A tanári kar az
ifjúság számára önképzőkört állított fel, mely nagyban
elősegíti az idegen ajkúakra nézve a magyar nyelvnek
elsaiátítását.
67) A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló m ag y a r ó v á r i algymnasium értesítője. Igazgató Faeth
Alajos. Értekezés : Az összhangzó házi s iskolai nevelésről, Oswald Bélától. Tanulók sz. 103.
68) A m á r a m a r o s s z i g e t i kegyes tanitórendi
kis-gymnasium értesítője. Igazgató J a n k y Károly. Értekezés: A népműveltség tudományos fejlesztéséről, Túlesik
Gyulától. Tanulók sz. 130.
69) A m e d g y e s i ág. h. ev. gymnasium s az
ezzel összekötött tanintézetek értesítvénye. Német nyelven. Igazgató Heinrich Fr. Károly. Értekezés : A természettudományi oktatás a gymnasiumban, Weber Károlytól. Tanulók sz. a gymnasiumban 141, a tanitóképezdében
20, a reáliskolában 48, az elemi iskolában 263, össze
sen 472.
70) A m i s k o 1 c i ág. h. ev. algymnasium tudósítványa. Igazgató Szánthó János. Tanulók sz. 103. Füg-

gelékül : értesítés az elemi iskolákról. Az elemi tanulók
száma 121. A jövő tanévben két uj osztály fog megnyittatni.
71) A tiszáninneni helv. h egyházkerület m i s k o l c i fő-leánynöveldéjének értesítője. Igazgató Tóth
Pál. É rtekezés: A nőnevelés hiányai, ferdeségei és szomorú következményei jelen időnkben, Tóth Páltól. Növendékek sz. 83. Az intézet most már öt osztályból áll.
72) A m u n k á c s i in. kir. állami gymnasium értesítője. Igazgató Fankovich Sándor. Értekezés : Kisfaludy Sándor és jelesebb kortársai lyrai költészete (1772-től
1808-ig), Csornái- Istvántól. Ezenkívül az igazgató, egykét észrevételt tesz jelentésében, a házi és iskolai nevelés
közti viszonyt illetőleg. Tanulók sz. 116. Az intézet 4
osztályból áll.
73) A n a g y b e c s . k e r e k i főgymnasium értesítvénye. Igazgató Domokos Jenő. Értekezés: A neveléstudomány fogalma, feladata, célja és haszna. Dr. Kollarits
Mihály tói. Tanulók sz. 138, A kegyes tanitórend, mint
az iskola fenntartója, három tanszéket világiakkal töltött be addig, mig kellő számú alkalmas rend taggal nem
rendelkezik. (Ehez ha&onló intézkedésről 1. a debreceni
r. kath. gymn. értesítőjét.) Az 5-ik osztály megnyittatott.
A város 800 frtnál többet adott az intézetnek, tanszerek
beszerzésére.
74) A n a g y k á l l ó i m. kir. állami reáltanoda
értesítője. Igazgató Schurina István. Értekezés : A mértani távlati rajzolás elemei, Forberger Vilmostól. Tanulók
sz. 81. A 6-ik osztály megnyittatott.
(Folytatása

következik.)

A sarospaiaki ref. főiskolai tápintézetröl.
A pataki főiskola egyike azon tanintézeteknek,
amelyek felvirágoztatása érdekében, a legnagyobb áldozatoktól sem riadnak vissza az illetők, s ha ezen nagymérvű áldozatoknak megfelelő eredmény még sem lenne
felmutatható, ennek oka — a mint mi innen a távolból
sejtjük — belső szervezeti hibákban vagy abban rejlenek?
hogy az áldozatkészségnek, a buzgóságnak nincs határozott irány a d v a ; nincs egységes terv, a mely az iskoláért
áldozók működését szabályozná, hatályossá tenné.
Hogy a belső szervezetben hibák csakugyan vannak,
azt azon legközelebbi eset is mutatja, melyet egy ref.
lelkész a „Pesti Napló" valamelyik közelebbi számában,
tehát — elég tapintatlanul — a nagyközönség előtt jónak
látott elmondani. Akár megtörtént az emlitett eset, akár
nem (mi hajlandók vagyunk az utóbbit hinni), annyi bizonyos, hogy az iskolának általunk ismert szervezeténél
fogva megtörténhetett.
A tervszerűség hiánya pedig kitűnik például az
ujabb építkezésekből, melyek — amint erről a lapokból
értesültünk — midőn ezereket nyeltek el s változtattak
át holt tőkékké : beváglak taláu az útját sok oly reform
megvalósításának, melyek lényegesebbek az uj palotánál.

Ily körülmények közt
kétszeres elismerésünket
kell kifejeznünk a főiskolai tápintézetre nézve életbeléptetett azon ujabb reformok felett, melyek míg egyrészről
hatalmas lendületet fognak adni az iskola régi jó hírnevének, másrészről azt bizonyítják, hogy a protestáns buzgalom, iránytű nélkül is, ösztönszerűleg megtalálja a maga
útját, a helyet, ahol szükség van reá.
Adja isten, hogy ama buzgalom, a helyes útról —
melyen most a tápintézet szervezésével megindult, —
többé le ne térjen-, mert helyes irányban haladva, hisszük,
hogy csudákat lesz képes művelni.
A faiskolai tápintézet — mint emiitők — ujabban
reorganisáltatott. Az uj, kinyomatott alapszabályok hozzánk
beküldetvén, kedves kötelességünknek ismerjük, ezeket
legalább kivonatilag közölni olvasóinkkal annyival is inkább, mert e szabályok valóban mintaszerűek. Közleményünket különösen ajánljuk tanintézeteink igazgatóságainak figyelmébe.
Az I-ső fejezet a tápintézet címéről és céljáról szól.
1. §. A sárospataki főiskolai tápintézet felállitása
által azon célt óhajtja elérni az elöljáróság, hogy a főiskola növendékeinek mentől nagyobb száma, olc?ó és
tisztességes közétkezésben s egyszersmind az iskola épületében, e célra berendezett szobák számához képest,
bentlakásban is részesüljön.
II. fejezet. A tagok felvételéről.
2. §. A tápintézetbe ötféle tagok vétetnek fel: u.
a
m. egész,
/ 3 díjat fizetők, alapítványosok és ingye1
nesek. Az j 3 díjt, vagyis 20 forintot fizetők száma
húsznál több nem lehet. Ezen számot az ingyeneseké és
felszolgálóké sem haladhatja meg. Az alapitványosok
számát a rendesen kamatozó alapítványok száma határozza meg.
3. §. Az egész díjat fizetők egy évre (vagyis szeptembertől junius végéig) az étkezésért 60 frtot, a bentlakásért pedig 5 frtot, fizetnek. Számuk határozatlan,
felvételért kiki a tápintézet felügyelőjénél jelentkezik.
4. §. Az ] / 3 illetőleg 2/3 díjt fizetők, ha szállásban
részesülnek, azért az étkezési 20, illetőleg 40 fiton felül
szintén 5 frtot fizetnek; felvételűk a következő §-ban,
az ingyenesekre nézve meghatározott módon történik.
5. §. Az alapitványosok és ingyenesek az élelmezésért nem, de a bentlakásért 5 frtot fizetnek. Felvételükért a tanügyi választmányhoz kell folyamodniok, még
azon esetben is, ha az alapitványt tevők bizonyos családtagok, vagy saját ajánlottjaik részére tartották is fel az
alapitvány élvezetét.
6. §. A folyamodáshoz tanulmányi és hiteles szegénységi bizonyítvány melléklendő.
7. §. A folyamodvány benyújtásának határidejét, a folyamodvány kellékeit, a tápintézeti felügyelő, a nyári iskolai
félév bevégezte előtt 30 nappal, hivatalosan köztudomásra
juttatja. A kitűzött határidőn túl beadott, vagy kellően
fel nem szerelt folyamodványok figyelembe nem vétetnek,
kivévén azon esetet, ha betegség vagy más hasonló fon-

tos ok által igazolható a késedelem, s betöltetlen alapitványos vagy ingyenes helyek állanak még rendelkezésre.
8. §. A benyújtott folyamodványokat, a tápintézeti
felügyelő a tanügyi bizottság elé terjeszti, mely azoknak
sorsa felett, a tanári kar közreműködése mellett, szavazattöbséggel határoz
9. §. A folyamodók felvételénél egyedül a szegénység, szorgalom és a jó erkölcs ; egyenlő anyagi viszonyok
mellett pedig csakis a szorgalom és jó erkölcs részesül
előjogokban ; más mellékes tekinteteket figyelembe venni
nem lehet.
10. §. Azon alapitványi helyek, a melyeknek betöltésénél az alapitványozók az ajánlati jogot maguk vagy
utódaik részére tartották fel, csak azon esetben töltetnek
be szabadon, lia az alapitvány betöltéséről, illetőleg ajánlottjuk bejelentéséről, a tanügyi bizottságnak e célból
tartott gyűlését megelőző nap lefolyása alatt sem gondoskodtak a rendelkezők. Miért is a tápintézeti felügyelő, a
tanügyi bizottság határozó tanácskozásának idejét, az
alapitványozóknak vagy utódaiknak előlegesen tudomásra
hozza.
11. §. A tanulmányi bizonyítványban elégséges osztályzattal nem birok az ingyenes helyek élvezésből kizáratnak.
12. §. A tápintézeti dij előlegesen, három egyenlő
részletben fizetendő a főiskolai pénztárba, u. m. a szeptemberi, a karácsony és húsvét utáni szorgalomszak első
három napjának lefolyása alatt, kivéve a szállás- és butorpénzt, mely az első részlettel fizendő a főiskolai pénztárba.
13. §. A lefizetést igazoló nyugta felmutatása nélkül, a tápintézeti lelügyelő senkit közétkezésben s bentlakásban nem részesíthet.
14. §. A fizető tápintézeti tagok, a felügyelőnél
24 órával előbb tett bejelentés alapján, a tápintézetből
önként kiléphetnek, de azon étkezési szak dijának viszszafizetésére, a melyben felvétették magukat, igényt nem
tarthatnak, valamint a bentlakás dijára sem.
A III. fejezet (15.—20. §.) a közétkezés helyiségeiről, annak berendezéséről és a költségek fedezéséről,
a IV. fejezet (21.—31. §.) a közétkezésről s az étkezés
alatti rendszabályokról szól.
26. §. Az étlapot általában minden tanév kezdetén,
de a körülményekhez képest, időszakilag a főiskolai orvos
és tápintézeti felügyelő állapítják meg, mely jóváhagyás
végett, a gazdasági választmánynak bemutattatik. Az
étlap összeállításánál figyelniök kell, hogy egy napra egy
kilogramm hust hét személyre, egy liter főzeléket 4 személyre, egy kilogramm szalonnát vagy zsirt 100 személyre
számítsanak föl, mint legkevesebbet.
27. §. Kenyérkiosztás hetenként kétszer eszközlendő
előre meghatározott napon és órában, melyet egy, e célra
kijelölt kenyérlátó teljesít.
29. §. Minden tápintézeti tag egy hétre 5 kilogr.
kenyeret kap. A ki a kenyér el vesztegetésén, elárusitásán
rajta kapatik, minden egyes esetnél, a következő héten
csak féladagban részesül.

V. fejezet. A bentlakásról s házi rendszabályokról.
32. §. A főiskola, annyi tápintézeti tag részére, a
hánynak befogadására alkalmas helyiségek vannak, lakszobákat rendez be, melyek bebútorozásáról, a szünidők
alatti kimeszeltetéséről, felsurolásáról s más javításairól,
a tápintézet terhére, a gazdasági választmány gondoskodik.
A lakszobák kiadásánál, első sorban a szegénység tartandó szem előtt, melyet az illető folyamodók szülei,
mindenkor az adókönyv melléklésével tartoznak igazolni.
33. §. A lakszobákért fejenkint fizetendő 5 frtból
(az ingyenesek sem vétetvén ki) 1 frt a szobák kitisztítására, 4 frt ellenben a bebútorozás költségeinek fedezésére, illetőleg javítására fordítandó. A két összegből esetleg
fenmaradt pénz, mint rendeltetésének megfelelő alaptőke
kezeltetik.
34. §. Minden lakszoba bútorzata tolónyoszolyával
ellátott ágyból s mellé éji szekrényből, a szobában elhelyezett s a tanulók számának megfelelő nagyságú s számú
asztalból, ruhaszekrényből, székből, fatartóból, köpőládából
és fali ruhafogasból áll. Az asztalokban s ruhaszekrényekben, minden bentlakó egy külön zárral biró fiókot kap,
könyvei, ruhaneműi s evőszerei elhelyezésére. Patakra
hozott ládák, bőröndök egy közös helyre tétetnek be.
35. §. Minden szobába 2 — 2 egyénre egy mosdó-tál,
egy éjjeli edény és egy vizes kancsó adatik, melyeknek
tisztán s rendben tartása felett a szobafelvigyázó köteles
gondoskodni.
36. §. A szobák bútorzatában, felszerelésében okozott kárért, a bentlakók egyetemlegesen felelősséggel és
kártérítéssel tartoznak.
37. §. A bentlakókat a lakbér kifizetéséről szóló
nyugtatvány előmutatása után, a tápintézeti felügyelő
szállásolja el, kinek tudta nélkül senki sem foglalhat
magának szobát, sem a már részére kijelölt szobát föl
nem cserélheti mással.
38. §. A már elszállásolt tápintézeti tagok, lakásukat a következő évre is megtarthatják, de ezen szándékukat az év végén jegyeztessék elő.
39. §. Minden lakszoba ajtaja számmal láttatik el
s egyszersmind a benntlakhatóknak a főiskolai orvos
által megállapított létszáma is ráiratik.
40. §. A bent lakók minden időben, de különösen
a tanulásra kijelölt órákban csendesen s zajtalanul kötelesek magukat viselni. Tanulásra reggel 6 —8-ig, délelőtt
11 — 1 2 ; délután 1—2-ig és estve 5—9 óra jelöltetik ki,
mely időben a kijelölt szobafelvigyázók kötelesek a laktársakat tanulásra inteni, a rendetlenkedőket, zajongókat
lecsendesíteni és sikertelenség vagy ismétlés esetén azokat a tápintézeti felügyelőnek bejelenteni, ki megfenyítésökrol vagy eltávolittatásukról gondoskodik.
41. §. Minden tápintézeti tag, télben s nyárban
egyiránt 5 órakor köteles felkelni és estve 10 órakor
lefeküdni. A fölkelés és lefekvés idejét csengetés jelzi.
A csengetés után l / 4 órával a főiskolai háznagy a lakszobákat sorba járja, reggel az alvókat felkölti, este 10-en
túl a föllevőket lefekvésre kényszeríti; (ha csak tanulás-

célból nera kénytelenek azok tovább is felidőzni, mit a
szoba felvigyázónak kell igazolni).
VI. fejezet. (42.—49. § ) A lakszobák tisztításáról,
világításáról, fűtéséről.
42. §. A lakszobák tisztításáról, szellőztetéséről, délelőtt 9 óráig kötelesek a bentlakók gondoskodni.
46. § Télben a lakszobák fűtéséhez szükséges fáról,
annak felvágatásáról, elhelyezéséről, a gazdasági választmány gondoskodik. A tüzelő fáért minden bentlakó, havonként 50 krt fizet, s ezen fapénz beszedését s befizetését a szobafelvigyázók kötelesek teljesíteni.
A VII. fejezet (50.—51. §) a tápintézeti tagok
ruházatáról szól.

Ez alkalommal közöljük egyszersmind azon tanulók
névsorát, a kik az 187 7 / s . iskolai évre a pataki főiskola
tápintézetébe fölvétettek.
I. A l a p í t v á n y o k r a . Tóth Kálmán, Fodor
Gyula, Rozgonyi István, B. Pap István, Szalóci Pál,
Mudrony Sándor, Plathi Andoi-, Hubay Kálmán, Szakai
Károly, Anti Géza, Bánóci András, Biki Ferenc, Ferenci
Ferenc, Hideg József, Komjáthi Sándor, Kis Tamás, Kovács Kálmán, Kónya József, Lukács Pál, Márton Gyula,
Németi Sámuel, Pap Zsigmond, Szakai István, Szentimrei
Dániel ; Simon Mihály, Szőllősi József, Vigvári Mihály,
Zámbori Zoltán, Zsenyhei József, Simon István, Rácz
István, Sebő Lajos, Sarudi János. Szabó Lajos, Farkas
József.
II. I n g y e n e s e k . Bényei Dániel, Bodolai István,
Cserepes Gerzson, Caillik Balázs, Fűrjész Jenő, Görömbei
Gábor, Horváth János, Hutka József, Kis Károly, Kovács
Frigyes, Mesko György, Mészáros József, Mészáros Károly, Mészáros Lajos, Perjési László, Pósa Máté, Sárkány
Sámuel, Szabó Gyula, Takács Gyula, Tóth József, Túri
Zsigmond, Vathai László.
III. E g y é v r e h u s z f o r i n t o t f i z e t n e k .
Átányi József, Balogh József, Cinke István, Deme Lajos,
Feltöldi Sándor, Főnyi Károly, Freneel Bertalan, Gerzsenyi György, Görömbei Sámuel, Gulyás Benő, Halászi
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Szóljunk még a műalkotás harmadik végzendőjéről
az e l o c u t i ó r ó l vagyis a tárgyi és alaki kidolgozásról.

József, Heicei István, B. Horkai Árpád, Katona Géza,
Kérészi Lajos, Kócsi Dániel, Kondor Ferene, Koós János,
Kovács Károly, Nagy Bertalan, Nagy Sándor, Osváth
Bertalan, Pál Lajos, Pataki Károly, Rácz Gábor, Révész
István, Ruszka Dániel, Sárkáuy Dániel, Sárkány József,
Szűcs Sándor, Szűk Gyula, Vas Mihály.
IV. E g y é v r e n e g y v e n f o r i n t o t
fizetn e k . Arokhátí Béla, Bartha János, Bartha József, Béki János, Béki József, Bényei Gyula, Bodnár Gyula, Bodnár
István, Csánfordi István, Fejes Béla, Filep István, Fodor
Béni, Harsányi Gyula, Hetei László, Horváth Miksa
Jászter Ferenc, Juhász András, Kaszonyi János, Kernács
Sámuel, Korocz Dániel, Kovács István, O. Kovács István,
Kovács Lajos, Kovácsi István, Köröskény i Ferenc,
Maksa József, Máté Gyula, Mészáros Lajos, Nagy Béla,
Nagy Géza, Nagy Kálmán, Oláh János, Pallai Gedeon,
Pallai Péter, Seres Ábrahám, K. Szabó István, Szakai
Elek, Szentpéteri István, Tok Bertalan, Tok Gyula, Urbán Bálint, Zsarnay Mihály, Varga Antal, Varga Sándor,
Vidonyí Dániel.
V. F e l s z o l g á l ó i n g y e n e s s e k . Balog Antal,
Benőcs Zsigmond, Birinyi Károly, Cziáki András, Csiszár Istváu, Csontos József, Demjén István, Dula Imre,
Fekete Miklós, Gagyi József, Hubai József, Járdán Lajos, Karakó Ferenc, Kerekes György, Kis Lajos, Kovács
János, Körösi Antal, Márton Imre, Nagy Béla, Nehéz József,
Német Gyula, 0 . Pap József, P. Pap József, Pásztor Sámuel, Ritó József, Smid Sámuel, Sütő Sándor, Szabó István,
Szekeres Márton, Szöledi János, Tóth Károly, Tóth Miklós, Tudja Mihály, Verebélyi Pál.
M e g j e g y z e n d ő . l . A hatvan forintos osztályba
minden folyamodás nélkül mindenki felvétetik.
2. A díjfizetés előlegesen három részletben történik,
u. m. szeptemberben, karácsony és húsvét ünnepek után.
Ki a díj befizetését a tápintézeti felügyelőnél nem igazolja, a tápintézetben nem étkezhetik.
3. A hátralék dijakat a mult évről, szeptemberben
mindenki befizetni tartozik. A ki be nem fizeti, tápintézeti
jótéteményét még a folyó évre eső rendes díj befizetése
mellett sem élvezheti.

C
Epen olyan fontos ez is, mint a két előbbi, amennyiben
a meditálás éá a berendezés által nyert vázat ezen műtét
következtében tölti be a szónok hússal és testtel. Az inventió és a dispositió csupán az alaprajzot készíti el,
egyedül csak a keretet teremti meg ; de hogy ezen keretben miként forgolódjunk, gondolatinknak minő köntöst
adjunk, ez az elocutio nehéz munkája. Kiváló tanulmányt
igényel tehát ez főként itt az egyházi beszédnél, ahol
tanítani óhajtunk, építeni akarunk. Miután pedig a beszéd
csak is úgy lehet épületes, ha a hallgató megérti azt,

amit előtte feltárunk, ez okból az elocutiónak a gyülekezet
értelmi képzettségéhez kell alkalmazkodnia. Amiért aztán
Szentkuti Károly — azon szempontból indulva ki, hogy
városi gyülekezeteinkben is a műveltebb osztály alig
5—6°/ 0 -ja a hallgatóknak, a többi rész pedig egyszerű
iparos, vagy csekély műveltségű polgár — erősen hangsúlyozza a keresetlen egyszerűséget, egyházi beszéd irodalmunk tisztán népies nyelvezetét. (1. „Egyh. és Isk. Lap"
18/6. évf. 34. sz.) Elismerem hogy igaza van Szentkutinak. Épen azért, mert a templom az a hely, melyet
buzgóság hajlékának tekinthet, ugy a tudatlan, mint a
mély elméjű bölcs, s a hol egyformán is helyet foglal
mind a kettő, megköveteli azt, hogy az itt tartott beszéd
a műveletlennek is kielégítse a maga lelki szükségeit;
az is igaz, hogy azon eszmék, a melyeket a názárethi
Jézus hirdetett, nem csak azért hatottak, mert örök igazságok, hanem mert megnyerő, egyszerű népies modorban
adattak elő. De hát a jó Isten nem adott mindnyájunknak egyforma tehetséget és szólásmódot. Az egyik csínnal, elegantiával, keresetlen egyszerűséggel tudja feltárni
gondolatait, mig a másik mélyre rejtve, burokba pólyázva
vagy pedig édeskésen csillogó költői képekben és hasonlatokban. S épen ezért én a magam részéről a nem népszerű egyházi beszédre sem tudok vetőt kiáltani, csak
kerülje azokat a barbár rőfös constructiokat, azokat a
szerencsétlen vitézkötéseket, a mi jellemzi p. o. Heiszlcr
egyházi beszédeit.

:

elméleti dolgokat objectiv tulajdonsággal ruházza fel. Álljon itt példa gyanánt a VlII-ik számú egyházi beszéd
első része, a melynél gyönyörűbb rajzot, az elvont lelki
állapotnak mesteribb festését ritkán lehet találni. Két
alakot tüntet itt fel a szerző egymás ellenében, egy
bűnös asszonyt és egy fondorkodó lelkű Farizeust. Mind
a kettőt a maga mivoltában állítja szemeink elé világos
bizonyságául a lélek- és jellemismeretnek. „A 110 egy
tisztátalan életbe sülyedt személy, a ki letért a becsület,
női erény ösvényéről; de ezen tette nem igen terhelte
lelkét, mig a vallásról alkotott fogalmai homályosak valának. A mint azonban hallotta a názárethi Jézus tanításait; kezdett igazán és mélyeu érezni, de mily égető
volt ez érzés, mondja szerző: a szégyen és gyalázat tüze,
élesztve folyvást az önvád szelétől, a folytonos sülyedés
alább-alább egy iszonyú lejtőn, ahol nincs egy inda egy
kiálló orom, a melyet megragadhatna ! . . . Borongó arccal
jár-kél, mint egy elátkozott, a ki szeretne futni önmagá
tói, de nem lehet, mert folyvást ott a meggyalázott, búbánatos arc alatt hordja a háborgó vihart." Valóban találó szép rajz, pedig még ez csak egy a sok közül. Hasonló példákat találunk az I. II. XIII. XX. XXIV-ik
stb. egyházi beszédekben, a melyek a kitűzött tárgyat
mindnyájan megkapólag, érthető felvilágosításban tüntetik fel, ugy hogy azokat a legnagyobb élvezettel lehet
hallgatni.

A második mozzanat, mint jeleztük volt, a meggyőAz a kérdés már, hogy vájjon a mi szerzőnk hogyan
ződés teremtése, azaz miután meg van adva a felvilágobánik el a kidolgozással? képes volt-e beszédeinek kedsítás, hogy a szónok egyik vagy másik erkölcsi igazság
veitető alakot, általános irodalmi érdekességet és értéfelől ilyen vagy amolyan nézetben van, azt eszközli :
ket adni. Igazságtalanság volna nemmel felelni. Nem
hogy a hallgatók magukévá teszik az ő nézetét. Jól ismeri
mondom ugyan, hogy itt-ott túl nem csapong a hivatott
Lukács e mozzanat fontosságát, tudja, hogy az egyházi
korláton, erős költői hajlamánál fogva túl nem lép a
beszéd csak ugy éri el a maga célját, ha a fejtegetett
próza régióján ; de beszédeiben csaknem mindenütt meg
eszme kellőleg van okadatolva, világosan be van bizovan az aesthetikai szépség, kellem és fenség. Ugy gonnyítva. A miért aztán nem csak egyszerűen állít, azt
dolom nem teszek felesleges dolgot, ha mind a tárgyi,
gondolván, hogy a kathedrából mondottakat úgyis tartomind az alaki kidolgozást kissé részletesebben bemuzunk elhinni, hanem a kétely és homály eloszlatására
tatom.
irányozza figyelmét, nem hagyván bizonyítás nélkül elejNézetünk szerint a tárgyi vagy benső kidolgozástett szavait. Eljárása gondos, körültekintő, a bizonyításban a tanitás céljához képest 3 mozzanatot lehet megnak egyetlen módját sem mellőzi el. Most — mint p. o. a
különböztetni u. m. az értelem felvilágositását, a megpünkösti egyházi beszédben az okról következtet az
győződésteremtést és a megindítást. E hármas célt megokozatra, s a tüneményeket megfigyelve ugy találja,
valósítani feladata minden egyházi beszédnek, kiválasztván
hogy a velünk járó isteni lélek műve ama lánglelkeseazon utakat és módokat, a melyek ennek elérésére a
dés, mely néha egy igénytelen ember ajkain egy-egy
leghatékonyabb befolyással vannak. Ha komolyan taezredévekre szóló intézmény alapját veti meg; majd ternulmányoztuk Lukács egyházi beszédeit, annak minden
mészeti és történelmi példákra hivatkozik, mint p.,o. a
darabja meggyőz a felől, hogy szerző a tárgyi kidolgozás
húsvéti egyházi beszédben, s e példák által erősíti meg
hármas feladatára nem csak komolyan törekszik, hanem
rendíthetetlen meggyőződését a halhatatlanság felől. Sűtöbb vagy kevesebb sikerrel meg is valósítja, használván
rűen használja az életből merített példákat, valamint a
a kisegítő eszközöket. Igy p. o. az értelem felvilágosítekintélyekre való hivatkozást is, még pedig mind a bibtása végett számos helyen találkozunk az .egyes gondoliából, mind a világi Írókból. S e tekintetben kiváló tulatok vagy tételek részletes elemzésével, az elvont, lelki
lajdonsága az, hogy a példák és az idézetek nem ugy
állapot találó rajzával vagy a szükséges előismeretek
üstököknél fogva vannak előrántva, hanem a dolog terközlésével. Ott a hol szükségét látja élénk szinezéssel
mészetéből kifolyólag oda vannak illesztve, a hol leginállítja szembe az ellentétes dolgokat, hogy annál inkább
kább bizonyítanak. Általában alapos készültség, a viszokitűnjék a közöttük való különbség ; vagy pedig az elvont 1 nyok helyes megítélése, erős gondolkodó és itélő tehetség

jellemzi az egész bizonyítási eljárást. Ugyanily szempontból szólhatunk a megindításról, vagyis a belső kidolgozás azon mozzanatáról, midőn a szónok a már megemésztett igazságot mintegy a vérbe véteti fel. Epen
azért, mert a yallás sem nem kizárólag az ész, sem nem kizárólag a szív dolga, hanem a kettőé együtt véve: az
egyházi beszédnek, mint valláserkölcsi tanításnak nem
csupán az értelmet kell foglalkoztatnia, hanem érinteni
kell a szivet is. Lukács Ödön erre is kiterjesztette a maga
figyelmét, tudván, hogy azon érzelmes passusok, melyek
az emberi sziv titkos rejtekeit érintik, leghatalmasabb
rugói a meginditásnak. Itt van XXII-ik egyházi beszéd
„Heródes lelkiismerete." Milyen meginditólag és jellemzőleg ecseteli azon emberek erkölcsi érzületét, lelkiismeret
szülte fájó kínjait, akik Herodesi kegyetlenséggel tépik
le a bátor igazmondók becsületét. „Darab ideig nyugalomban lehettek — ugy mond — mint a rab, a ki még
remél, a ki még várja a szabadulást, de midőn onnan
belülről hallatszik az Ítélet h a n g j a : bűnös vagy, vétkeztél, nincs kegyelem ; midőn elédbe állítja a boldogtalan családokat, a mint könnyet hullatnak, éheznek és
nyomorognak miattad méltatlanul; vagy midőn megmozdulnak a bús sirromok, melyek alatt rosz lelked áldozatai pihennek s ugy tetszik, mintha a sötét árnyak körülropkednék nyugtalan lelkedet, akkor rettegni fogsz, mint
Heródes, érezni fogod, hogy előtted e föld siralmak
pusztájává változott." Másutt a jó, igaz és szép nagyságát, a bűnnek és rosznak rútságát emeli ki, mint p.
o. a XI. egyházi beszédben, (Pénz és becsület,) vagy pedig az emberi méltóságra és a megátalkodottság keserű
következményeire hivatkozik. Mindig és mindenütt hű
tolmácsolója a lelkét elárasztó érzelmeknek s azon bűvös
magaslatra ragad, ahol az istenség felé törekvő legnemesebb érzelmek buzgása és hullámzása, Isten rettentései, melyek a bűnös embert megreszkettetik és az édes
béke találhatók fel, midőn a bűnterhétől megkönnyebbült
ember Isten szeretetében örvendez. Nincs is egyéb kifogásom ellene, mint, hogy egy kissé talán több mézet és
édességet nyújtott, mint a mennyit kellett volna. Igaz,
hogy szükséges a gyönyörködtetés s épen a meginditásnak egyik hatalmas eszköze, de túlságba vive undort és
csömört szül. Ez a hiba még csak itt-ott fordul elő, de
mert szerzőben erős a költői hajlam, igen óhajtandó a
szigorú óvakodás, mert ellenesetben kockáztatva lesz a
beszéd érdemlett sikere.
Végezvén a benső vagy tárgyi kidolgozással, szólanunk kell még valamit az egyházi beszéd irályáról,
mint a kiiiső vagy alaki kidolgozásról. Ugy hiszem már
az eddigiekből is kitűnt, hogy keresetlen egyszerűséget,
tisztán népies nyelvezetet hiába keresünk itt. Lukács
Ödönnek olykor-olykor a múzsa csókjából is kijut egy
cuppanás, a midőn aztán pókhálós lantját is leakasztja a
szegről. S mint ilyen poetás lelkű pap, a kit a pegazus
egy kissé magasabbra röpít, teljességgel nem a köznép
arany szájú prédikátora, de nem is a korláttalan természet vad virága. Az ő pennája ékes és ragyogó, nyelve-

zete csiszolt, emelkedett, telve szépen hangzó szólamok,
eleven költői képek és hasonlatok, nem ritkán szónoki
emelkedettebb passusokkal, a melyeket mindenkor gyönyörrel lehet olvasni s nagy hatással declamálhatni Csak
egy pár helyet mutatok be bizonyságául Lukács ritka
szép szólási képességének. Ilyen p. o. (a 104. lapon) a
következő passus : ^hasonlit az uri ima a tengerszemhez,
melynek forrása az óriási tengernek mélyéből fakad, mig
átlátszó kékes felszínét a hegyek felett büszkélkedő gránit oszlopok hatalmas karjai emelik magasra, tul e föld
homályos gőzkörén, a hol a nap tisztán minden földi
szennytől menten füröszti benne aranysugarait. Igy ez
is az emberi sziv érzelemtengeréből fakad ugyan, de
teljes kifej lésében, a kebel fel tisztult érzelmeiben a hit
magaslatára emeli az embert, ahol bizalmas közelségben
lehet az örökkévalóval.®
Ilyen továbbá (192. 1.) „midőn mindent elvettek
már tőlünk, letépték családi és társadalmi életünk örömvirágait, megirigylék örömeinket, reményeinket és kétségbeesésünket egyaránt, még akkor is mindig megmarad szabad hitünk, szabad evangyéliomunk, szabad lelkiismeretünk. " stb. vagy (230. 1.) „ugy tetszik nekem,
mintha az alkonyra hajló esti félhomályban a haldokló év
beteg ágya körül kisértő és vádoló árnyak jellennének
meg. Itt egy mosolygó tündér arcú lény, a csalfa reménység lebeg, kisérve a csalódott szivek átkától ; amott
a kétségbeesés közeleg nyomban a remény után s a
merre lép nyomain pusztulás és halál; itt az enyészet
húzódik keresztül, csontkezei összetört szivekkel, özvegyi
fátyolokkal játszanak, mig utána bánatba merült szivek
zokognak! Ott a bűn vonul tovább, gúny kacajt hallatva
a boldogtalan szivek felett
Hová meneküljünk e
kisértő árnyak elől ? ! S ime imás hangjainkra egy szelid
angyal jelenik meg az alkonyatban, e szelid angyal a
h i t ! Világosság támad ismét körültünk, az estalkony
árnyai tünedeznek s mi ismét szabadabban lélegzünk
fel.« stb.
N
De nem folytatom tovább az idézeteket; lapokra
sőt ívekre terjedne az, ha valamennyi megragadó helyet
egytől-egyig kiakarnám böngézni. E néhány példa is
világosan mutatja, hogy egy ritka képzettségű, szépen
szóló prédikátor áll itt előttünk, a kinek egyházi beszédeire méltán elmondhatjuk azt, a mit Szász Károly mondott a Szilády Jánoséra. (1. „Prot. Egyh. és Isk. Lap"
1876. év 24. sz.) Nem közönséges behatolás a biblia
szellemébe, mély és őszinte vallásos érzés világi és különösen történelmi tanulmánynyal, ember- és világ-ismerettel
párosulva; eleven érzék az irodalmi sőt költői nyelv és
formák iránt; meleg képzelődés, erős érzés, felvilágosult
gondolkodás s a mellett vallásos zamat és kenet jellemzik e beszédeket." Habár mint fenntebb kimutattuk a
homiletikai szabályok nincsenek is mindenütt kellő tiszteletben tartva mégis örömmel kell üdvözölnünk mint
igen figyelemre méltó jelenséget. Adja Isten, hogy megérdemelt pártfogásban részesüljön.
SZABÓ

IMRE.

Si non e vero e ben trovatoKülföldi lapok után legközelebb a honi napi sajtó
is e következő közleményt hozta :
Midőn a mult hóban a világ minden részéből Rómába
sereglettek a zarándokok, vezetőik titkos üléseket tartottak, s egy u. n. „nemzetközi központi bizottságot" alakítottak, s tanácskozás alá vették a croisade catholique
eszméjét. Ez időpont óta ugy a Vatikánban, mint a külföldi ultramontán agitatió központjain buzgó tevékenységet fejtenek ki, oly organisatió létesitésére, mely az egész
világra kiterjedjen, s a katholicismusnak összes szellemi
és anyagi ereje előkészíttessék azon pillanatra, midőn a
keresztes hadjárathoz a mozgósitásra a jelszó kiadatik.
A nemzetközi bizottság és a római központi bizottság által megállapított szervezési tervet a pápa már jóváhagyta.
A k a t h o l i k u s v i l á g i l i g a alaptervezete lényegében a következő :
X. A liga központja Róma. 2. Főelnöksége a Vatikánban van, mely mellett főtitkári személyzet működik,
3. A külföldön működő nemzetközi központi bizottságokat a főelnökségnél egy vagy több küldött képviseli ;
ezek föladata lesz az elnökség határozatait és utasításait
az egyes helyi bizottságokkal közleni. 4. Az elnökségnél
egy fŐ-depot állíttatik föl; ebből fedeztetnek a liga kiadásai. 5. Az elnöki hivatal hét különböző igazgatóságot foglal magában, melyek mindegyikének lesz osztályfőnöke cs titkárja. A hét igazgatóság az elnöki hivatallal
tárgyalásba bocsátkozik mindazon ügyek fölött, melyek
hatáskörébe tartoznak.
E hatáskörök következőleg vannak fölosztva : 1. A
katholikus jogászok egyesülete; 2. katholikus munkás
egyesületek; 3. központi bizottságok; 4. katholikus régiók ; 5. a dioecesisek vezetése; 6. fő-depot; 7. akadémiai bizottság, vagyis a katholikus világ összes tudósai
és tudományos erőinek egyesülete. A liga célja a következő pontokban van előadva:
1. A jog és igazság védelmezése az egyház és
pápa ellen hozott törvényekkel szemben. Újból fölállítása
a világi uralomnak, melyet erőszakkal raboltak el a pápától. Felállitása a szent szék és kereszténység jogainak az isteni- és közjoggal szemben.
2. Állandó harc a mai „szabadság f< ellen, melynek
veszélyeit szakadatlanul mutogatni és bizonyítani kell.
3. Ernyedetlen harc a mai individualismus ellen,
vagyis azon eszme ellen, hogy az egyes ember vallásos,
gazdasági és politikai tekintetben egyedül is megállhat a
hozzá hasonlók segélye nélkül.
4. Harc az „állam jogainak" csalékony eszméje,
— s az idő materialis ii'ányának hamissága ellen.
5. Harc a politikai fanatismus ellen.
6. Harc a sajtó állása ellen.
7. Ernyedetlen védelmezése azon tételnek, hogy
Kóma, a természet fölötti élet szive és központja, az
örök város.

8. Folytonos mutogatása a dolgok szomorú állapotának 1870. szept. 20-ika óta.
9. Egyesítése az intelligentia, a pénz és a polgári
társadalom minden erejének a szent ügy é r d e k é b e n .
10. Szervezése a katholikus sajtónak. Minden nagyobb központban lesz egy főlevelező ; ki Rómából veszi
az utasításokat s átadja azokat a kerületben levő papoknak.
11. Ipariskolák, katholikus könyvtárak, könyvészeti
társulatok, vándorló könyvkereskedések fölállítása a nép
számára.
12. Vegyes körök szervezése nemesek és polgárokból,
intéző körök alakítása tettre képes és erős személyekből.
13. A munkások segélyezése s takarékpénztárak
alakítása ezek számára.
14. Törvényes keresetek indítása a sajtó rágalmazó
támadásai ellen.
13. A szentatya határozottan kivánja, hogy a kath.
liga a fenállóösszes kath. egyesületeket fölvegye keblébe.
Ez egyesületeknek ezutánra is teljes szabadság adatik
kegyes munkálkodásukat folytatni, tudatni kell azonban
velők a kath. liga középpontjából, hogy adott pillanatokban
miféle feladatok megoldására kell mindenekelőtt teljes
erővel törekedni.
16. A papság és nemességnek össze kell állni az
egyház szabadsága és világi urasága érdekében folytatott
harcban. A papság a püspökökkel, a püspökök a pápával
egyesülnek. Mindnyájan egyért, egy mindnyájáért.
17. A katholikus világi liga összes területén folyton missionarius papok fognak utazni. Ezek útiköltsége
adakozások utján fedezendő s e célra az egyes városok,
községek és testületek közt solidaris egyesületek alakítandók.
18. Minden nagyobb központban távírda-hivatalok
állitandók föl. Ezek közvetlen összeköttetésben lesznek
a Vatikánnal.
E tervből, melyet a pápa már jóváhagyott, kitűnik,
mennyire előrehaladt már a katholikus világi liga szervezete. A részletes tervek szintén előkészitvék. Jelenleg
azzal foglalatoskodnak, hogy a liga levelezőinek jegyzékét összeállítsák. A római központi hivatal személyzete
szintén nem sokára ki fog neveztetni "
Az ultramontán üzelmekben jól értesült „Vaterland,"
midőn a közlött alapszabályt, mint apokryphot visszautasítja, hozzá teszi, hogy nem szükség azt a világligát
most alakítani, miután az már közel 2000 éve fennáll.
Tudomásul vesszük !

B E L F Ö L D .

Czékus István tiszakerületi ev. superintendens
úrnak folytatólagos egyházlátogatása a hegyaljai
esperességben.
A hegyaljai ág. h. ev. egyházmegye ez évben szerencsés volt tisztelt főpásztorát maga körében üdvözölni

s nagy fontosságú hivatalos működésének majdnem öt i alatt a helybeli ref. lelkész Soós József úr által üdvözölhéten keresztül örvendeni.
tetett, s Szirmay Ödön úr házánál kíséretével együtt szívélyes fogadtatásban részesült. Junius 13-án itt Dókus
Junius 11-dikén estefelé kíséretével együtt, melyet
József zemplénmegyei főispán, Matolay Ede alispán, zemBartholonieidesz János föesperes, Materny János szántói
plénmegyei főorvos Chyzer Kornél és a helybeli kath.
lelkész alesperes, Dianiska Andor szepesmegyei batizfalvi
lelkész Kocsis János üdvözölték az ünnepeltet. Az erdőlelkész s egyházlátogatási jegyző s Kéler Imre helyettebényei leányegyház evangelicus népiskoláját összesen 42
sitett esperességi felügyelő urak képeztek Tályáról elinnövendék látogatja s azok között csak 4 gyermek luthedulván, a tályai határon a tokaji járás szolgabirája Balogh
ránus ; a tanítónak szivére kötötte a püspök úr, hogy a
Lipót úr által, majd pedig T o k a j város közelében
vallástanitásra kiváló gondot fordítson. A lutheránusok
superintendens úr a városi küldöttség élén Nóvák városi
itten az isteni tiszteletet közös szerződés folytán a ref.
jegyző úr által üdvözöltetvén, harangzúgás mellett bevotemplomban tartják, melynek felépítését boldogult Podnult a városba s a paplak udvarába s itt Honéezy Miksa
manyitzkyné asszonyság felsegítette volt.
helybeli lelkész úr által az egyháztagok jelenlétében fogadtatott.
Junius 14-én superintendens úr elindulván Erdőbényéről, a liszka-toltsvai indóházban Liszka város nevében
Tokajban Luther tudománya korán elterjedt, mert
Abaházy József ref. lelkész úr beszéde mellett fényes
1542. évben Batizy András, Drágfy Gáspár udvari papja,
küldöttség tisztelgett. Délután 4 órakor a tisza-ujlaki intokaji prédikátor volt; de később az egyház tagjai Kálvin
dóházban Ketzkés Vince a költsei egyház felügyelője
tanát fogadták el s a 18-dik század közepe táján ismét
által, s majd azután Szatmármegye nevében Izsák Dezső
az ág. hitv. visszatértek. Dessewfy András úr kastélyában
szolgabíró
által s végre a szatmármegyei ref. esperes ség
tartatott több éven keresztül az isteni tisztelet, míg az
részéről a hirneves K i s Áron esperes által szívélyesen
egyház a megyétől megvette az u. n. Generális épületet
fogadtatott a püspök úr.
5000 frtért, melyben hagyomány szerint II. József császár
is, mikor Tokajt meglátogatta, szállva volt s kihallgaJunius 15-én a k ö l t s e i kisded egyházban, mely
tást adott.
bandérium és egyéb örömkifejezések által a szeretett főpásztort egyszerűen ugyan de őszinte kegyelettel fogadta,
Az egyház megalapítása óta lelkészek voltak : Fábry
az egyházlátogatás isteni tisztelettel kezdődött, mely alPál 1783.—1786. Molitorisz János 1787. —1788. Budeusz
kalommal Nemes Pál lelkész úr prédikációja után a főGyörgy 1788.—1821. Komáromy József 1821.—1834.
Lázáry Pál 1834—1863. Honéezy Miksa 1864-tel mospásztor II. Péter 1. 5. szent ige alapján a híveket a vatanáig. Az egyház lélekszáma 323. — Superintendens úr
lódi evangyélmi hitre s keresztény életre erélyesen buzdíintézkedett, hogy az egyház, amely 1861-től nem javíttotta. A költsei egyház eredetét Felső-Zemplén és Sáros tatott semmit az épületeken, ezeknek átmódositását, melyet
megyékből a mult század utolsó évtizedében ide levánmár boldog emlékű Máday super. ajánlott, minél előbb
dorlott tót ajkú ev. atyafiaktól vette, kik itteni letelepeeszközöltesse. Az isteni tiszteletnél a helybeli lelkész úr,
désük után csakhamar a községhez jó távol eső nagyJános Ev. 6. 68 — 70. textus alapján szép előadással szent károlyi ág. h. ev. anyaegyházhoz mint leányegyház csatbeszédet tartott a felett: „miből ismerjük s hisszük el,
lakoztak. A szepesmegyei lőcsei származású Ketzkés
hogy Krisztus az Istennek fia? L tanításából, 2. tetteiből,
Vince, ez egyháznak nagyérdemű felügyelője a költsei
3. halála és feltámadásából." Superintendens úr Eph. 6.
híveknek sok év óta az apák vallásához való buzgó ra10—17. szent ige alapján főpásztori beszédét intézte a
gaszkodásban s áldozatkészségben hű útmutatója, a kinek
hívekhez, s a visitatió alkalmával örömmel vette tudovezetése alatt templom és paplak felépült. Mikler Sámuel
másúl, hogy az egyház a tőkéket szaporította és hogy a
lelkész egynehány évig e helyen áldásteljes működést
helybeli hivek, a kik a városban is közbecsülésben állanak,
fejtett ki, valamint a mostani lelkésznek is e diaszporális
az isteni tiszteletet szoi'galmatosan látogatják. A buzgó
egyházban sok az érdeme. A gyülekezet összes lélekszáma
felügyelőnek R a d v á n y i Gábor úrnak elismerését fe308. Superintendens úr részéről a kath. űrnap ünneplése
jezte ki.
megtiltatott, a köznapi isteni tiszteletnek legalább téli
időben való megtartása, magyarhoni evang. gyámintézetre
A visitátiónál a Tarczalon lakó Spóner Tivadar úr,
és a Gusztáv-Adolf egyletre való adakozás, valamint a
a tátraaljai esperességnek érdemült felügyelője is részt
gabonafizetésnek egy napon s egyszerre való teljesítése
vett, úgy mint a közebédnél a helybeli kath. prépost úr,
elrendeltetett.
(Folytatása következik.)
a tokaji s tarczali ref. lelkészek, valamint a nyíregyházi
ev. egyháznak fényes küldöttsége, melynek élén Farbaky
József lelkész úr megható szavakkal üdvözölte a superintendens urat.
KÜLFÖLDI E G Y H Á Z És ISKOLA.
Befejezvén Tokajban superintendens úr teendőit,
junius 12-én délután e várostól búcsút vett s e r d ő b é A würtenbergi Gusztáv-Adolf-egylet ez évi k ö z n y e i leányegyházba indult. Erdőbénye városánál annak
gyűlését Urach városában jul. 11-én megtartá. A több
tanácsa nevében, melynek többsége izraelita, a bíró által,
évi bécsi működéséről hazánkban is ösmeretes stuttgarti
a városban pedig az összegyűlt nép jelenlétében diadalív
lelkész Fischer Izaias 40. 9. alapján mélyen beható szó64*

noklatában az egylet alapja, hivatása s áldásteljes mű- | szolgálatot tett. Temetése f. hó 4-én ment végbe. Béke
ködéséről elmélkedett. Rieger elnök megnyitván a gyűhamvaira !*
lést elöadá évi jelentését, mely .szerint mult évben 76,654
* Papválasztások Hunyadmegyében, az anyaegymarknyi bevétele volt az egyletnek, azonkivül az adventi
házzá lett maros németi gyülekezet, K i s s M ó z e s nagyoffertorium 30,383 markot jövedelmezett az egylet pénzpestényi papot, ennek helyébe Nagy-Pesténybe P á l tárába. Az egyleti bizottság meghivása folytán e közján os Károly,
szászvárosi gymnasiumi köztanitót
gyűlésen diaspora képviselői hosszabb előadásokat tartotválasztották meg lelkészszé.
tak. Dr. Mayer franciaországi lyoni, Dianiska András
* A „Somogy" irja, hogy H o r v á t h
Sándor
magyarországi szepesm. batizfalvi s Klein Károly elsassi
véssei ev. lelkész úr, Kővágó- Eörsre választatott meg, s
fröschweiteri lelkészek, kik után még Maian, olaszországi
hivatalát már el is foglalta.
sienai valdensi szónok s Müller genfi kath. is szólottak.
* A berettyó-ujfalusi ref. presbyterium f. hó 4-én
Az egylet bizottsága az év folytán 7167 markot, a
elhatározta a romladozó paplak kijaviitatását. Ez magáközgyűlés pedig 34,913 markot elosztott első sorban a
ban véve amily dicséretreméltó, éppoly fejetlenség az,
würtenbergi s némethoni diasporális, de azok mellett más
hogy a 2800 frtba kerülő javítás, pályázat kiírása, szakországok evang. egyházközségei s intézetei közt is. Az
értői megvizsgálás, egyházmegyei helybenhagyás nélkül
eperjesi ág. h. evang. tanítóképezde 559, az osztrák és
kezdetett meg a határozathozatala utáni napon. Nézetünk
magyarhoni theologiai tanulókat felsegítő egylet 600, 1 szerint ez az egyháztanács részéről túlkapás, mely mivel
Gerlachfalu 150, Kácsfalu 200, Pesti német ref. egyház
általa az egyház tagjai esetleg nagy összegre menő fize200, Puchó 100, Rózsahegy 100, Bussóe 300, Liptótésre köteleztetnek, a meg sem kérdezett egyháztagokban
Szt.-Miklós 100, Eszék 300, Császtkó 200, Filic 100,
méltán keltett visszatetszést.
Batizfalva 200, Nagy-Várad 50 s az eperjesi theologiai
I W
Mai s z á m u n k h o z a „Franklin társulat"
mas tanitóképezdei könyvtár 60, összesen 3269 marknyi
gyar irodalmi intézet ujabb kiadásában megjelent elemi,
segélyben részesültek.
nép- és polgári iskolák, leánynöveldék és egyéb alsó tanintézetek számára használandó tankönyveknek árjegyzéke
van mellékelve.
I R O D A L O M .
;
^ \
7 . / J. J : '..
A Franklin-Társulat legújabban a következő
műveket adta k i : Jósika Miklós két regénye u. m. Az

* Bővebb necrologot kérünk

S z e r k,

ív

első lépés veszélyei Második kiadás, két kötetben. Aka-

ADAKOZÁSOK.
B . e. T a t a i A n d r á s emlékére a l u l í r t h o z m a i

napig

rat és hajlam. Második kiad., két kötetben. Egy-egy
befolyt adományok (hetedik közlés) küldettek : Nagy Sánkötet ára 50 kr — A rómaiak története, irta Mommdor 2 frt N N. 1 frt. Nyirádi Benő 1 frt. Antal Péter
sen, a magyar tud. akadémia megbízásából fordította
2 frt. Balla János 50 kr. Hettesheimer 50 kr. ifj. Bagi
Toldy István. VIII. és utolsó kötet. Itália katonai térkéLászló 1 frt. Blaskovics Sándor 50 kr. ifj. Szinnyai Imre
pével. Ára 2 frt. — Karner's Lehrbuch der einfachen u.
30 kr., ifj. Tormássy Mihály 20 kr., Blaskovics Gyula
doppelten Btichführung für Detailhandel, Fabrikanten u.
20 kr., Hankovszky Imre 1 frt, Csányi Károly 2 frt.,
Gewerbsleute, sowie für deti Selbstunterricht angehender
P. Fekete- János 1 frt, összesen 13 frt 20 kr.,
Praktiker u. zum Schulgebrauche. Vollstandig umgearAlulirthoz befolyt adományok egész összege 319
beitet v. Alexander Nóvák. I. Theil. Ára I frt 60 kr.
frt 59 , mely a f. é junius 30-lcáig tőkésített kamatokEz a kötet a könyvelés átalános szabályain kivül, az
kal együtt 354 frt 13 krt tesz.
egyszerű könyvelésről szól, mely teljesen megfelel a
Ez összeg — miután a családi kegyelet a sirkőmagyar kereskedelmi törvény kívánalmainak. A kettős j
emléket már felállította — a kecskeméti reform, egykönyvelés a sajtó alatt levő második részben fog megháztanács határozata folytán, a család óhajtásával egyejelenni.
zőleg „T a t a i a l a p i t v á n y " cím alatt ösztöndíj alapul fog szolgálni, melynek kamatai, a helybeli főiskolában
tanuló egy bölcsész és egy jogász ifjú közt fognak az
1877/8-diki tanévtől kezdve egyenlő részben kiosztatni.
KÜLÖNFÉLÉK.
Midőn egy részről szives köszönetet mondok az
eddigi gyűjtésekért és adakozásokért: másrészről bátor
* Gyászhír. Most értesülünk a szomorú hírről, hogy
vagyok azok folytatásáért annyival inkább esedezni, mert
C s á s z á r P á l gálszécsi ref. lelkész, f. hó 2-án 62
mennél nagyobb összegre növekedik az említett tőkeéves korában, gutaütés következtében elhunyt. A boldoalapitvány, annál jelentékenyebb segélyben részesülhet
gult egyaránt kitűnő családfő és egyházi férfiú volt; a
főiskolánk két szorgalmas és jó magavisaletű növendéke.
mellett irodalmilag is tevékeny. 0 fordította tót nyelvre
FÖRDÖS
LAJOS
a zsoltárokat. Tótajkú egyháza magyarosításában is nagy
reform, lelkész.

H I I Í R I D I E T I É S Z E I K : .

A I H IHO

legújabb kiadásai.
(Budapest, Haas palotában.)

1877, Országgyűlési Törvények Nyolcadrét n a g y b e t ű s k i a d á s . Előfizetési ára postai bérmentes küldéssel 3
frt Díszes zsebkiadás. Előfizetési ára 3 frt. Olcsó kiadás. Előfizetési ára 2 frt 40 kr.
1877. Rendeletek Gyűjteménye. Előfizetési ára postai bérmentes küldéssel 3 frt 80 kr.
I L é z i i
A gyámsági

és

gondnoksági

ügyek

rendezése

K

i

18-77.

XX. t. e. 50 kr.

ellenőrzése tárgyában 4 0 k r .
Szabályrendelet a közadó-kezelési
csapások

által

okozott

károk

felvétele, a

Magyarország uj közigazgatási beosztása 4 0 k r .
1876. Igazságügyi rendeletek gyűjteménye 8 0 k r .

a közegészségügy rendezéséről.

kiadás 40 kr.

—

á

s

o

K

;

1876. 27. t. c. Az uj váltótörvény 40 kr.
váltótörvényhez.

Váltóeljárás

A belügy ministeri

2-dik

szabályren-

d e l e t e k k e l halottkémlésről, a vérbocsátásról, az
ártalmas tápszerek lefoglalásáról, a kórházakról,

stb. 80 kr.

Függelék

40

kr.

az

Együtt

diszkötésben 1 frt. 20 kr.
1876. 15. t. c. A közadók kezeléséről 4 0 k r .

Függelék

az uj közadó törvényhez. Pénzügyin, rendeletek és
u t a s í t á s o k az adófelügyelökröl, és az adóbehajtási

eljárásról 80 kr. (Pénzügyi törvények és szabályok
5-dik füzet.)
1876. 28. t. c. A népiskolai

töf vényben elősorolt

kárfelvételi munkák készítése, felülvizsgálása és az
adóelengedés megállapítása tárgyában 20 kr.
Uj szabályrendelet a bélyeg- és illetéktartozások nyilvántartására, behajtására és befizetésére nézve 20 kr.

U j törvény

d

uj

A z u j Uzsora törvények 16 k r .
U t a s í t á s a földadó szabályozási törvény azon r e n d e l e t e i n e k v é g r e h a j t á s á h o z , melyek a minőségi osztályok
és tiszta jövedelmi fokozatok felállítására vonatkoznak 4 0 k r .
R e n d e l e t földadó-katasteri munkálatok
kiigazításának

elemi

a

hatóságokról 2 0 k r .

Füg-

gelék a népiskolai töryényekhez. A közokt. miniszt é r i u m utasításai a polgári községek, a polg. községi iskolaszékek, és a népoktatási tanintézetek

gondnoksága számára 6 0 k r .
1876. 5. t. c. A községi törvény módositása 2 0 k r .
1876. 6. 7. t c. Az uj közigazgatási törvények. Fegyelmi
eljárás. Közigazgatási bizottságok. 4 0 k r .
1876. 13. t. c. A cseléd és gazda közti viszony s z a b á l y o z á s á r ó l , a gazdasági munkásokról és napszámosokról. 4 0 k r .
1876. 16. t. c. A végrendeletek, öröklési szerződések
és halálesetre szóló ajándékozások alaki kellékeiről. 20 kr.

Mindezen, ugy az összes 1867—1876. törvények í ^ á t l i
kiadásaiból akár 8-adrét nagybetűs, akár díszes zsebkiadásban kaphatók. Az összes 1867 — 1876. Törvénykezést és közigazga-

tást felölelő teljes jegyzékekkel ingyen szolgálunk.
Vázlatok közép Ázsiából. Ujabb adalékok az OXUS melléki országok ismeretéhez. Irta Yámbéry Ármin II, kiad. 1.60 kr.
Éjszak-Amerika 1876 ban. Irta Kecskeméty Aurél 3 frt 60 kr.
f|8gr~ R - A . T H 1 V X Ö I Í . könyvkereskedése BUDAPESTEN a Haas-palotában mindennemű irodalmi
megbízásokat a legnagyobb gyorsasággal, pontossággal és jutányosán teljesít.
Casinók, olvasó-egyletek, népkörök, községi- ifjúsági- és iskolai-könyvtárak, szóval m i n d e n n e m ű közmivelődési-egyle-

tek a lehető támogatásban, elengedésben és ajándékmüvekben részesülnek. Könyvjegyzékek a
den nyelvén és minden szakból ingyen bérmentve küldetnek.

világ-irodalom min-

A S e l m e c b á n y á i ág. hitv. evang. egyház alsó-utcai elemi iskolájánál üresedésbe jővén a tanítói s
azzal egybekötött orgonista állomás, erre ezennel p á r á z a t hirdettetik.

Ezen állomással járó évi jövedelem

körül belől 7 0 0 o. é.. frt és szabad lakás.
A pályázóktól megkívántatik, hogy a tótnyelvben — mely egyszersmind oktatási nyelv —
a magyarban s legalább némileg a németben,

nem különben az orgonálásban is jártasak legyenek.

szerelt folyamodványok folyó évi augusztus 3l-dikéig az aíólirthoz beküldendők.
Selmecbányán, 1 8 7 7 . augusztus 8.

Hrencsik
1—3

Károly,

ev. lelkész.

azután
A fel-

P

á

l

y

á

z

a

t

.

A sziget-szent-miklósi reform, hitfelekezeti népiskolában segéd-tanítói állomásra.
Fizetés: 3 0 0 o. é. f r t készpénz egy évre és lakásai egy szoba. Pályázni kivánók bizonyítványaikat f o l y ó hó 25-ilcéig a ref. lelkészi hivatalhoz küldjék be.

Papp

Károly,
lelkész.

P

á

l

y

á

z

a

t

.

A szatmár-németi helv. hitv. gymnasinm V- és Yl-dik osztályában a latin-, görög- ós magyarnyelv
tanszéke megüresedvén, ennek betöltése végett pályázat nyittatik.
E tanszék évi javadalmai : a) 5 0 0 frt a gymn. pénztárból,
házi pénztárból,

b) 12 f r t alapítványi kamat, az egy-

c) Használata egy az intézet közelében levő házas teleknek,

melyen két külön

osztályban

összesen 6 szoba, 2 kamara, 2 konyha, 2 pince, 1 sertés- ós 1 marha-ól, s 1 félszer van, ezekhez terjedelmes kert. d) Egy lucernás a város közelében s mintegy 5 köblös nagyságú szántóföld, e) Házhoz beszállítva 8 öl kemény tűzifa, melyből egy tanterem is füttetendő. f ) Osztalék a mellékjövedelmekben.
a tanügyi bizottság további intézkedésétől függ, hogy ezen javadalom 7 6 0 f r t készpénzre,

Azonban

8 ö] tűzifára, s

s a mellékjövedelmekben]' osztalékra változtattassék á t .
A megválasztott tanár k ö t e l e s a gymn. tanári nyugdíjintézetbe belépni, s e célra 1 0 0 frt fog
fizetéséből rószletenkint egyszersmindenkorra levonatni; továbbá állomását legkésőbb szeptember 5-dik napjáig
elfog'alni.

Pályázati határnap folyó évi augusztus 16-dika.

Választás augusztus 19-én délelőtti 1 1 óra.

Az ezen állomást elnyerni szándékozók okmányokkal kellőleg fölszerelt kérvényeiket „tek. F a r k a s

Antal

tanügy-bizottsági elnök úrhoz Szatmáron" címezzék,
Kelt Szatmáron, 1 8 7 7 . julius 2 5 .
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i ^ a z g r e i t ó s é i g r -

Jjp Protestáns

iskolai

tankönyvek.

Kokai Lajos prol. írod. központi konyvkereskelísékii kaphatok:
Ballagi

M. ,,A héber nyelv tankönyve.'

1 frt 8 0 kr.

Batizfalvi

J. ,,Földrajz elemei." 10, M á S . 8 0 kr.

Batizfalvi

J: ,,Világtörténet"

algymn.

J. „Világtörténet"

használatára. 7 0 k r .

I. rósz 7 0 kr. I I . rósz 7 0 kr.
L. „Stilisztika."

I . rósz:

irály tan

3 0 kr. I I . r é s z . s z e r k e z e t t a n
Noszág

J. „Keresztyén erkölcstan" evang. főgymn.
J. „Keresztyén

B. „Magyar olvasókönyv" közóptanodák haszn.

felgymn. használatra.
Pálfy

1 frt

1 f r t 3 0 kr.

J. „Kétszer 5 2 bibliai történet." 4 0 kr.
J. „ A ker. egyház története"

evang.

iskolák

használatra. 3 6 k r .

használatára. 7 0 kr.
Batizfalvi

Gyulay
Névy

I. rósz 2 frt. I I . rósz 1 f r t 5 0 kr.
Batizfalvi

J. „Bibliai ismertetés." 5 0 k r .

használatra.

3 rósz. Egy-egy 6 0 kr.
Batizfalvi

Bocsor

hittan"

evang.

főgymn.

Ugyanaz g y m n a s i u m o k
Szénássy

haszn. 8 0 k r .

S. Virgilius Aeneis ének I. I I . könyve 8 0 kr.

Ezenkívül a sárospataki iskolakönyvek főraktára is nálam van, s minden
más kiadónál megjelent könyvet gyorsan megszerzek. Üzleti vezérelvem;
becsületesség és pontosság!
Kökai
Lajos,
2—4

prot. irod. könyvárus, Károly-utca 25. szám.

Előfizetési felhívás „BIBLIAMAGYARÁZATOK A SZÓSZÉKEN" cimü munkára.
Irta BARAKONYI KRISTÓF, ref. s.-lelkész.
A magyar protestáns egyház kebelébon megindult mozgalommal, jóllehet egyházi irodalmunk is szép virágzásnak indulhatott; de az encyclopaedisticus és a szorosabb értelemben vett theologiai munkák eredeti kiadása, vagy
a külföldi irodalom termékeinek átültetése közben, a nagy számmal megjelent egyházi beszédek mellett, a biblia
népszerű ismertetésének régen mivelés nélkül hagyott ága, teljesen munkások nélkül maradt. A mit a boldogemlékű
Szikszay „Biblia SZÖvétneké"-vel maga elé tűzött, az ó- és újszövetségi Írásmagyarázat egész kiadására, halálával
teljesen félbeszakadt. A csaknem félszázaddal később megjelent Wohlfart-féle magyarázat pedig egészen más célra
volt szánva, mint a templomi szószékből a nép előtt tartandó biblia-olvasás vagy magyarázatokra. S mert a jelzett
két munkán kívül — leszámítva a ma már csak antiquariumokban található ,,BiblÍatárbázli-at és a „Szentírás Summájáét, a »papi dolgozatok(< — egyik és másik füzetében elszórva megjelent dolgozatokon kivül mind ez ideig
semmit nem találunk : a nt. lelkészi és tanitói kar kizárólag a külföld, jelesen a német irodalom termékeire van
utalva. Szerencsésnek érzem magamat, hogy egyházirodalmunk ezen rég mivelés nélkül hagyott terén egy valóban
hézagpótló művet bocsáthatok közre, t. B a r a k o n y i K r i s t ó f úr fentjelzett munkájában.

Sajtó alatt van s még folyvást elö lehet fizetni
„Bibliamagyarázatok a szószéken" című legkedvezőbb bírálattal fogadott egyházirodalmi munkára, irta Barakonyi
Kristóf ref. s.-lelkész. Tartalmaz 20 külön textusra irt, teljesen önálló és legnagyobb részt az adventi időközben
és ünnepi alkalmakkal használható, népies irányú dolgozatot, s azonkívül a függelékben 5 egyházi beszédet.

Előfizetési ára postai bérmentes küldéssel 1 f r t 3 0 kr. a bolti ára magasabb leend.
Midőn a még következő bírálatokra az olvasó figyelmét felhívom, maradtam Miskolcon, 1877. augusztus hó 6-án.

FRJENKEL E. miskolci és nyíregyházi kiadó-könyvárus.
A kiadó-tulajdonos urnák, egyházi irodalmunk iránt több izben s jelen mü kiadása által is tanusitott jó szándékát szívesen eló'mozdítom, azon nyilatkozatommal, hogy a kiadásra szánt mű, mind tartalmánál, mind világos s tiszta nyelvezeténél fogva nyereség lesz egyházi irodalmunkra : ennélfogva tisztelettel ajánlom ezt a lelkész és tanitói karnak. Miskolc, 1877. jun. 15. Kun Bertalan,
superintendens.
B a r a k o n y i K r i s t ó f , ref. s.-lelkész úr „Bibliamagyarázatok a szószéken" cimü müvének kéziratát nagy figyelemmel átolvasván,
azt mint egyházi i r o d a l m u n k b a n hézagpótló müvet, veló's tartalma, könnyen folyó nyelvezete, a szentírásban nagy jártasságot tanusitó,
ügyesen használt bibliai idézetei s általában irodalmi színvonalon álló voltánál fogva, lelkésztársaim figyelmébe s pártfogásába jó lelkiismerettel ajánlom. — Miskolc, 1877. junius 16.
Gyönf/yösy Sámuel, reform, lelkész.
Tiszt. B a r a k o n y i K r i s t ó f úr által hozzám áttekintés végett küldött „Bibliamagyarázatok a szószéken" cimü dolgozatát én
gondosan átnéztem s mondhatom, hogy ez a mű a pártolást megérdemli, mert irodalmunkban hézagot pótol s tiszta világos nyelven, a szentírási helyek ügyes felhasználásával és alkalmazásával van irva; kívánatos, hogy mennél szélesebb elterjedést nyerjen. — Budapest, 1877. évi
május hó 7-dikén.
1—3
Farkas Józseftheologiai
tanár.

ezelőtt ROSENBERGr TESTVEREK
Budapest, IV. egyetem-utca 2. sz.
Az első liazai takarékpénztár palotájában.
A közelgő iskolai évre ajánljuk az elemi-, nép- ós polgári

iskolák, úgy a tanitó- s tanitónő-képezdék t. t a n á r a i és
t a n i t ó i figyelmébe d í l S i U l f e l s z e r e l t

iskolai-könyvkereskedésünket,
hol a hazai

iskolákban

használt

minden

tan-

és segédkönyv

mindenkor készletben található.

Tömeges megrendeléseknél kedvezmény nyujtatik.

^

zneg'rena.elésels: g y o r s a n é s p o n t o s a n teljeslttetnelr.
Mély tisztelettel
2—4

Dobroivsky

és

Franké.

Pályázat ágost. hitv. ev. külföldi egyetemre menő több rendbeli
hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.
A GJosius Sámuel- és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. h. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel
közhirré teszi,

hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken

gymnasiumi tanár-pályára készülő ifjak számára tiz rendbeli,

tanuló ág. hitv. ev. lelkészi,

egyenként 2 1 0 német birodalmi

vagy pedig
markból álló

ösztöndíjat fog a jövő 1 8 7 7 — 78-dik tanévre kiosztani. Ezen ösztöndíjak egymás utáni két éven átélvezhetkő.

A z elnyerhetés feltételei:
1. H a hittani jelölt

a folyamodó,

akkor már is két évi folyamot jól végzett

légyen valamely

magyarhoni protestáns theologiai intézetben, és ha caudidaticummal bir, ezt is igazolja.
2. H a 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. Azonkivül mindenik folyamodó a választott pálya különbsége nélkül legyen :
a] magyarországi születésű s ágostai hitvallású ;
b] a magyar nyelvet tudományosan

ismerje,

helyesen

írja ós beszélje,

mely

körülmény

hiteles?

külön bizonyítvány által igazolandó be ;
c] legyen feddhetlen erkölcsű, jellemű és jeles szorgalmú.
Ezen kellékeknek mindenben meg nem felelő kórvények
Ennélfogva felhívatnak

ezennel

külhoni

egyetemeken

figyelembe

levő

nem vétetnek.

mindazon lelkész- vagy tanár-jelöltek,

kik már egy óv óta a Gflosius Sámuel- és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében vannak,

hogyha még további

egy .évre külegyetemeken maradni ós az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttök tudvalevő feltételek
teljesítése mellett, 1877. szeptember 15-dikéig alólirott elnökségnél kérvónyileg jelentsók be.
Felhivatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló, vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- ós tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett minőségi feltóteleknek megbírván felelni, ilyen ösztön
díjat a jövő 1 8 7 7 — 7 8 . tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent megirt kellékeknek kétségtelen

beigazolására

akár eredetiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai — ha van candidatieurni — vagy egyetemi
és egyébb

bizonyítványokkal

ellátott,

az alább

kikötött

tanítási

kötelezettséget is tartalmazó,

sajátkezűen

irt ós aláirt, lakhelyükkel ós az utolsó posta-állomással jegyzett kérvónyöket folyó évi szeptember

15-dikéig

való határidő előtt, (melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve, alólirt elnökséghez (Budapest V. fö-út 3 . sz.) küldjék be
A megszavazott

ösztöndíjat a díjnyertes

annak második fele kezdetén,
egyszersmind a második

miután

hit- ós tanár-jelöltek

nem a tanév elején,

bizonyítványaikat az illető egyetemen

félévre lett beiratásuk

sikerrel

hanem csak

töltött első félévről ós

felől is (Frequentations-Zeugniss und Ariméi dungsbogen) a

2 1 0 német birodalmi markról szóló, sajátkezű nyugtájokkal együtt előlegesen beküldöttók, fogják posta utján
bérmentesen megkapni, mi végre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan megírják.
A ki ezen hit- és tanárjelölti ösztöndíjat már egy évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében csak úgy maradhat meg, h a reájuk ujabban is érdemesnek tapasztaltatott;
évben a philosophiát,

ha továbbá már az elsó

beleértve philologiát és kivált erkölcstani philosophiát is, szorgalommal tanulta, s a

második évben is tanulja ; végre h a magát előre arra kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két
esztendő után a hazába térve,

a pesti ág. ev. magyar-német

egyházgyülekezet

tanodájában,

ha kívántatni

fog, mérsékelt díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend.
Budapest, 1 8 7 7 . augusztus hó 1 1 .

Fabiny
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Teofil,

az ösztöndíjosztó bizottság elnöke.
Felelős szerkesztő' és kiadó-tulajdonos . Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József.
Nyomatott: Deutaoh M.-fele művészeti intézet. Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

3 3 .

Huszadik évfolyam.

SK-

Budapest, 1877. augusztus 12.

P R O T E S T A 1 T S

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Szerkesztő- és

Előfizetési dij:

KIADÓ-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

VIII ker. Mária-utca 10. sz. I. em.

Teljes számú példányokkal

Hirdetések

mindég- szolgálhatunk.

való túlkapást

Egy társadalmi kérdés.

Két oly jelentékeny tény, mely minden esetben
mivel

szolgálhat

sohasem volt jól felfogva,

Ez az 1847-dik

év vége felé történt. Három jutalom volt kitűzve, az
ling, a vasárnap

nagyon méltó a megbeszélésre,
tárgy fölötti tanulmányhoz,

akartak feltüntetni.

egyik 2 5 , a másik 15, és a harmadik 1 0 font ster-

I.

egy fajt és egy vallást,

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

igen

kérdéséről i r t három legjobb

érte-

kezésnek. Csupán csak munkások pályázhattak.

jellemez

Bár valószínűleg ez volt az első ily nemű fel-

bevezetésül azon

hívás ezen osztály embereihez, és noha csak igen rövid

mely, mivel kezdete óta
a Boileau által

idő volt kiszabva munkájuk elkészítésére és beküldé-

elkárhoz-

sére (az 1848-ik év három első hónapja), a beküldött

tatott egyedüli faj kategóriájába esett, nevezetesen, az

művek száma mégis meghaladta a 950-et, bizonysá-

unalmasnak kategóriájába.

gáúl

A vasárnapnak kérdését az egyházi beszéd régió-

azon

munkás

óriási érdeknek,

osztályai az ő heti

melylyel
nyugalmi

Nagybritannia
napjuk

iránt

jába szoritották és századunk nem sokat törődik már

viseltetnek. Válaszul ezen váratlan számú pályázóknak

azzal, micsoda helyet foglal el az egyházi beszéd az

Skóthonban egész mozgalom jött létre

irodalomban és korunkbeli mozgalomban.

barátai átlátták, miszerint az ő kötelességük a szét-

Azon tények egyike, melyekre célzunk, épen ez.
Körülbelül harminc éve, midőn egy skót

keresztyén

s a vasárnap

osztandó jutalmak számát bőkezű aláírások által növelni.

De a legszembeszökőbb epidzódja ezen pályá-

embernek az a gondolata jött, hogy pályázatot nyisson

zatnak azon zavar volt, melyet a bíráló bizottságnak

a munkások

arra,

az első díj odaítélése okozott. Valóban, a megkoszo-

hogy ők magok mondhassák ki szabadon véleményüket

rúzott emlékirat egy asszonynak műve volt, egy öreg

egy oly intézmény felett, melyet némelyek már mint

szolgálóé,

akadályt, mint békót, mint jogaikba és szabadságukba

csak is m u n k á s o k r ó l

közt s nyújtson

nekik

alkalmat

egy munkásnőé

s a programm pedig

szólt. Talán túlhajtott tisz-

teletből a pályázati hirdetmény szórói-szóra vett értel* E kis munkát, mely a vasárnap megszentelése nagy fontosságú kérdését tárgyalja, legközelebb elhunyt Kálosi Lipótunk ültette
át irodalmunkba és mi azt mint a derék ifjú kegyeletének legszólóbb
hagyatékát adjuk át a közönségnek annál szivesebben, miután a
kérdés magában is érdekló'de'sünket több tekintetben veszi igénybe.
Előhaladott iparral birú nemzeteknél a vasárnap megülésének socialis
oldala lép előtérbe, mig nálunk különösen * allás-erkölcsi tekintetben
nagy fontosságú a kérdés. Mindenesetre gondolkodóba ejthet a ténv,
hogy a világ legszabadabb két népénél, t. i. az angolok és svájciaknál a vasárnapot a legnagyobb szigorral és erkölcsi komolysággal
ülik meg, s épen azoknak társadalmi élete a legegészségesebb, iparuk legfejlettebb és jólétük hasonlíthatlanul nagyobb mint azon országoké, hol a vasárnap megszentelését az egyéni szabadságon elkövetett injuriának veszik.
B. M.

mezése iránt, vagy a többi pályázóra való tekintetből,
ezen munka mellőzve l e t t ; de egyszersmind magától
érthető,

miszerint

maradhatott
kiadatását,

ily értékű

ismeretlen ;
a királynő

irodalmi

elhatározták
beleegyezett,

termék nem
annak

külön

hogy

az neki

Jegyen ajánlva és a „ N a p o k g y ö n g y e " ,

előszóúl

a szerző szerény életiratával,
gadtatott,

minő túl a la Mancheon nem ritka eset,

ha vallásos és társadalmi
mi

homlokegyenest

flegmának

oly lelkesültséggel fo-

kérdésekről

ellenkezik

szoktak nevezni.

azzal,

van szó és a
a mit angol

A másik eset még ujabb. Ezt Amerikából veszszük, az Egyesült-Államok népétől,

mely angol ere-

badságnak. előhaladásnak, polgárisultságnak neveznek.
H a e tekintetben az amerikaiak másként határoztak,

detű, hagyományaiban quaker ós puritán, köztársasági

ez azon

szerénységére

történt. A bizottság meghányta-vetette a mellette és

szokásaihoz

büszke s mély vallásos ós keresztyén

még akkor is ragaszkodik,

nemzeti vallása.
hogy

a philadelphiai

legyen,

talán

midőn nincs

Az igazgató bizottság elhatározván,
azt

világkiállítás
hitte,

hogy

vasárnap
egészen

zárva

ellene

ügynek
szóló

ellenzéki

nem

minden

okokat,

elemek

megvizsgálása

vitatkozott

is voltak

azok

nélkül

felett,

keblében

mivel

és miután

a

dolog megért a határozatra, mondta ki, 27 szavazattal

egyszerű

7 ellenébeu a vasárnapnak kizárását. S ezen bizottság

dolgot cselekszik, de e tekintetben egyszersmind sza-

oly kevéssé gondolt arra, hogy ezen rendszabály rend-

kított is az öreg Európa szokásaival és a mindenféle

kívüli, miszerint még azt sem tartotta kötelességének,

színezetű lapok magyarázgatás alá vették ezen tényt,

hogy ezen határozatát magyarázgassa, vagy igazolja;

melyben némelyek hencegést,

mások puritán tetszel-

alig hogy tudatták azt a közönséggel a főbejáratnál

gést, némelyek szellem-szegénységi bizonyítékot, mások

felfüggesztett egyszerű hirdetmény által, melyre egy-

végre valódi és mély vallásos érzelmet !áttak. Külö-

szerűen ez volt nyomatva: „ v a s á r n a p

nösen az ultramontánok voltak azok, akik, nem minden
ok nélkül,

Azonban

nem

vetettek

zárva/

számot azon különböző

azon európai magukat úgynevező szabad-

nehézségekkel, melyek ezen az öreg Európa szokásaival

elvűekkel szemben kizsákmányolták azon tényt, a kik

annyira össze nem illő, a század szellemével annyira

szerint a szabadelvűségnek

ellenkező,

és a hitetlenségnek

kar-

saját érdekeikre

nézve annyira hátrányos

öltve kell járni s kik nem képesek azt felfogni, mi-

rendszabályból származhattak.

ként lehet egy szabad és szabadelvű ember egyszers-

egynek, még pedig a legjövedelmezőbbnek,

mind vallásos is.

A mire a trón és oltár ellenségei

Igy ők hét nap közül
bevételét

áldozták fel. Megfosztották a munkás osztályt egy oly

csak azt voltak képesek válaszolni, a mit ugyanazok

tisztességes

több

csak is vasárnap szerezhetett meg magának. Igy nem

általuk

elkésett

tartott

congressuson

republikánusoknak ,

akik

mondtak:

„Ezen

tele vanuak

még

és

tanulságos

szórakozástól,

csak saját érdeküket sértették meg,

melyet az

(mert hiszen ez

vallásos hittel, nagy szükségük van arra, hogy leckét

az ő dolguk volt), ha nem részvényeseikét is ; a párizsi

adjunk nekik s megtanitsuk

kiállítás pénzügyi sikertelensége, a bécsinek még na-

őket

arra,

hogy mi a

szabadság.*

gyobb,

Minden esetben érdekes constatálni az azon rendszabály által létrejött eredményt,

és nem ez lesz a

legkevésbé érdekes része azon látványnak, melyet az
európai útasok Amerikában kerestek.
Kétségkívül már ugyanez történt Londonban is
az első világkiállítás
figyelmet,

óta,

de arra

nem

csaknem gyászos végeredménye

gálhatott volna nekik.

Ők ezen

túltették

magukat,

nem mintha félreismerték volna az ellenvetések valódi
értékét és alaposságát,

hanem mert a vasárnapi be-

zárás

fontosabbak

előnyei

előttük

voltak

a nehéz-

ségeknél.

fordítottak
a.

mivel ez egészen azon ország szokása sze-

rint volt s mivel ellenkező megelőző tettet vele szembe
állítani nem tudtak.

leckéül szol-

De'azóta megtörtént

a

párizsi

Ma
kérdó-i

már

csaknem

foglalkoztatja

egész Európában ugyanazon

az

embereket,

ugyanazon

de

és bécsi világkiállítás, mely elfelejtette a K r i s t á l y

commodo

palotát

A szokások és a divat

Ha az mintegy ötven óv óta nem tudott jelentőségre

következtében, Páris ós Bécs nagyobb tekintélyben áll,

vergődni, az azért történt, mert egyrészről a törvény-

legalább a szárazföldön,

hozások, másrészről az egyházi hagyományok eléggé

annyira

ós annak szabályait.
mint

London

s

a

szellem

megszokta a vasárnapot úgy tekinteni mint

fenn

tudták

a legkedvezőbbet s legkedveltebbet az ipar és művé-

tartását

szet ezen nagy látványainál,

előtérbe.

miszerint még csak fel

sem merült Európában a kérdés, melyet a methodisták

s

et

incommodo

hasznossági

alapon.

tartani a vasárnapnak gyakorlati megennek

elméleti

része

nem nyomulhatott

De azon mértékben, a mint az idő előre haladt,

kezdettől fogva felvetettek :

„Vájjon nyitva lesz-e a

azon mértékben, a mint az állam kónytelenítve látta

kiállítás az Urnák

vagy z á r v a ? "

magát elvetni mindazt,

napján,

És még

a mi az ő illetékességi kö-

nálunk is sokan, értesülvén azon kérdésről, önkényte-

réhez nem tartozott, nevezetesen a vallás ügyeit ille-

lenül is annak részére döntötték azt el,

tőket;

a mit sza-

azon

mértékben,

a mint a szellemek mind-

az oktatás terjedt, az értelmi

Mindig tovább haladtak ezen az uton s minde-

az anyagi jólét szükségérzete mindig

nütt ki volt adva a jelszó arra, hogy a munka-órák

jobban felvilágosultak,
művelődés

és

élénkebb lett, azon mértékben végre, a mint az em-

számának kevesbitését követelni kell.
Engedjük

berek mindjobban felfogták jogaiknak mennyiségét s
azon eszközöket,

melyek által azon jogoknak tiszte-

letben

érvényesíthetik,

tartását

egy uj légáramlat

meg,

lehető, hasznos;

miszerint

miszerint

van mód arra, hogy

az,

noknak

képesek több munkát tenni

törvényeket
munka

a

közvéleménynyel

a

munkások

jobb

módúak,

értelmesebbek,

kevesebb idő alatt s azt

és a

még jobban is tenni; ha ezen dolog kivihető, a mit
pedig csupán a tapasztalás mutathat meg, mi leszünk

azok az emberi élet feltóteleinek ós a

az elsők, a kik kalapot fogunk emelni; mi nem va-

ós

szelídíteni

kellett

gyunk

jó társadalmi rendszernek első fokát képezik.
Csak

ha

az első helyet foglalták el, épen

módosítani

problémái

ugy, a mint

szemben, a

ki-

sebb számú óráért többet fizessenek; miszerint előnyös

kezdett létrejönni, a rendőrségi rendeletek hatástalataláltattak

e dolog gyakorlati,

természetes

visszahatás volt az, hogy az

azok

azért

is

közül,

a kik valamely haladástól már

visszariadnak,

az u j v a l a m i .

De

egyik szélsőségből a másikba csaptak át és a szabad-

bármint

ság szót

korlati jogosultságával, azok igen jellemző fordulatot

vévén alapúi, melynek varázsával már oly

régóta szokták takargatni nem csak a
minden

tulcsapásait,

szabadságnak

hanem még maga a szabadság

ellen intézett minden merényletet is, láttuk magasra
felemelkedni

a

nem

zászlaját, a mely kétségen kivül neme-

ismert

munkához

való j o g n a k

addig

álljon

mert

is a dolog azon követelmények gya-

mutatuak az úgynevezett társadalmi szükségességben,
a

melynek,

hogy

jogos

legyen, nem kellene mást

kívánni, mint csak azt, hogy jobban egyensúlyba hozassék.

Először

hogy joguk

csak

van

a

azon

egy

munkára;

a segélyezéshez való jog-

oldalra

csaptak

át s követelték

nak zászlaja, de kevésbé jogosult, kevésbé szabadelvű,

lomra.

Ez csak

az

kevésbé

telenséget

sebb,

nagyszerűbb,

lehet

észszerű,

mint
mivel

a munkát rögtönözni nem

s mivel sem ipart, sem foglalkozást feltalálni

zászlót

követték

tűztek

jogot a nyuga-

érem visszája v o l t ;
el,

hogy

két

ellenkező
azon hely-

különböző szinü

és azokat szembe állították egy-

mással,

felfüggesztve vagy paralyzálva van.

népies ösztön, a természet, a jó érzék újra magához

zatokat,
keztek

melyek

számos foko-

az első eszmére fokozatosan követ-

s melyeket a gyakorlatba igyekeztek átvinni

nélkül,

a

az

képesek nem vagyunk, midőn a munka a valóságban
Nem akarjuk itt felemlíteni azon

a

ki

gondolatban éltek,

azután

hogy

egyesítették volna őket. A

ragadja jogait egyenlő tekintélylyel állítván,
munkára

kötelezve

ós a nyugalomra

hogy a

szüksége

van.

Egyedül a rövid látó vagy az esetleges körülmények
által

elfogult

tetési formák alatt. Csak két dolgot követeltek akkor ;

dolog

benső

a munkabér emelését ós az államra nézve

az egyiket majd a másikat a pillanat követelményei

a

különböző

teleztetóst,

társulási,

hogy

nemzetközi ós munkabeszün-

adjon

munkát

azon

kö-

azoknak, a kiknek

De ezen első lázhoz csakhamar csatlakozott egy
hogy

azt neutralizálja, de egyszersmind sú-

lyosbítsa.

Kezdetben

de

a nyugalomról is ugyanazt kezdték

majd

s

a

ismerhették

összefüggését
mint

ós

az néha

félre ezen két

áldozhatták fel most

történni

szokott,

épen

a leginkább érdeklettek voltak azok, a kik a legeró-

az nem volt.
másik,

szerint

emberek

lyesebben közreműködtek

csak a munkáról ábrándoztak,

Ezen

második

ábránd

nap

(blauer

Montag)

eleinte a s z e n t
egy

a reájuk annyira szükséges

egyensúly tönkretevósón.
KÁLOSI

LIPÓT.

tenni.

heverdel

kissé anyagias formája

alatt lépett föl; a munkás túlhajtván a munkát, mely

ISKOLAÜGY.

„sem ünnepet, sem vasárnapot" nem ismert, jutalmul
adta mágának a hétfőt, nem gondolván meg, miszerint magán tekintélyével oly szünidőt

teremt, mely-

ről ugy látszott, hogy elvben elkárhoztat, és hogy a
házi
rakta,
volna.

nyugalomnak
a

nélkül,

csaknem
hogy

minden

terhét magára

annak jótéteményeit élvezte

I s k o l a i
— Negyedik

é r t e s í t ő k .
közlemény. —

51) A k e s z t h e l y i városi államilag segélyezett
polgári fiu-iskola ötödik értesítője. Igazgató Wiese Károly.
Tanulók sz. 49. A jövő iskolai évben fogják megnyitni
a 6-dik osztályt.

52) A k e s z t h e l y i községi elemi népiskola név- és I
érdemsorozata. Igazgató Pöltz Pál. Tanulók sz. 479. az
ismétlő iskolában 45. 'összesen 524. Egy párhuzamos
osztály.
53) A minorita tanitórendiek vezetése alatt álló
k é z d i v á s á r h el y-k a n t a i r. kath. algymnasium értesitvénye. Igazgató Bara Özséb. Tanulók sz. 86.
54) A k i s k u n f é l e g y h á z a i városi kath. algymnasium értesitője. Igazgató Szabó Ferenc. Értekezés:
A házi nevelésről, ifj. Ulrich Istvántól. Tanulók sz. 103.
55) A k i s k u n h a l a s i helv, h. lyceum értesítője. Igazgató Csontó Lajos. Értekezés: A személyragos
mult részesülő és az „által" névviszonyitó használata,
Zámbó Jánostól. Tanulók sz. 104. A tanári kar elhatározta, hogy ezentúl az iskolai értesítőkben értekezések is
közöltessenek. Bármily elismerésre méltó e határozat, ki
kell fejeznünk abbeli nézetünket, hogy a jelen tudósítványban megjelent első értekezés tárgya nem választatott szerencsésen. A rajztanár, mint katonakötelezett ezredéhez behivatván, a lefolyt évben a rajz és szépírás tanítása szünetelt. Az intézet régiségtára iránt feltűnő érdeklődés mutatkozik; sok a látogatója és gyarapítója. A
fővárosban tartott nemzetk. ostort, congressuson e régiségtár 145 darabbal volt képviselve, melyek közül több
darab lefényképezve kiadatott a Catalogue de 1' exp.
préhistorique-ban.
56) A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló k o1 o z s v á r i r. kath. főgymnasium értesítője. Igazgató Várady Móric. Értekezés: A kolozsvári kegyes tanitórendi
társház és r. kath. főiskola évszázados történeti vázlata,
Dr. Salzbauer Jánostól. Tanulók sz. 351.
57) A k o l o z s v á r i államilag segélyezett Frőbelintézet értesítvénye. Ideiglenes igazgató Paal Ferenc. Növendékek sz. a gyermekkertben (három osztály) 78, az
elemi iskolában (négy osztály) 58, a gyermekkertésznő
képezdében 22.
58) A k ö r m ö c b á n y a i m. kir. állami főreáltanoda
hetedik évi értesítője. Igazgató Schrőder Károly. Értekezések : Hell Sándor necrologja. Magyar és német nyelven : A tápintézeti-egylet és az önképzőkör alapszabályai.
Rend- és fegyelmi szabályzat. Tanulók sz. 275. A 3-ik
osztály mellett párhuzamos osztály nyii tátott meg. Alumneum-egylet alakult a polgárság részvételével, s elhatároztatott, hogy jövő évben a tápintézet egyelőre 10—15
alumnistával megnyittatik. Az intézetnek már van iskolai
takarékpénztára.
59) A k ő s z e g i r. kath. kis-gymnasium értesítvénye. Igazgató Dr. Stern Pál. Értekezés: Az ember
története, Stern Páltól. Tanulók sz. 150.
60) A l é v a i m. kir. állami tanitóképző-intézet
6-ik értesítvénye. Igazgató Szabó Lajos. Értekezés :
Adatok az intézet 7 éves életéből Tanulók sz. 60, a
négy osztályú gyakorló iskolában 43. Ez intézet 1870.
őszén nyittatott meg, s az 187 2 / 3 -iki tanévben egészíttetett ki teljes három évi tanfolyamu intézetté. Az 1870
óta képesitett tanítók száma 72.

61) A l é v a i kegyes tanitórendi kis-gymnasium
értesitője. Igazgató Szabady Gyula. Értekezés: Az iskola
és a szülői ház, Frank Ferenctől. Tanulók sz. 154.
62) A 1 ő c s e i m. kir. állami főreáliskola értesítvénye. Igazgató Kupetz Lycurg. Értekezés : A szülői ház
és az iskola, Szegfi Mórtól. Tanulók sz. 152. A tanulók
száma tehát itt is, mint a késmárki s általában csaknem
minden reáliskolában apadt, a mit legfőképen azon körülménynek tulajdonítanak, hogy a reáliskolák nyolc évi
tanfolyamra bővittettek ki.
63) A l ő c s e i kir. kath. főgymnasium értesítője.
Igazgató Halász László. Értekezés: A magyar dráma
története Dugonics Andrásig, Behyna Gyulától. Tanulók
sz. 285. Császka György szepesi püspök, 21 tanulóért
tartási dijat fizetett, összesen 840 frtot.
64) A l o s o n c i m. kir. öt osztályú áll. főgymnasium értesítője. Igazgató Kuncz Elek. Értekezés : A család mint a középiskolai tanulók nevelésének egyik kiváló
tényezője és annak a középiskolák céljából kifolyó kötelességei, Kuncz Elektol. Tanulók sz. 175. E tanintézet,
— mely az 1870-ben megszűnt helv. hitv. 6 osztályú s
az ág. h. 4 osztályú gymnasiumok helyébe állíttatott fel, —
8 osztályú gymnasiummá fog kiegészíttetni. A lefolyt évben az 5-ik osztály nyittatott m 'g. Az iskola uj épülete
1876. tavaszán készült el. A rendszeres énektanítás behozatott. Ifjúsági könyvtár és segélyegylet alakult.
65) A l o s o n c i m. kir. állami tanítóképezde értesitője. Igazgató Terray Károly. Tanulók sz. 102, a
gyakorló iskolában 41. Az intézetnek van iskolai takarékpénztára.
66) A 1 u g o s i r. kath. magyar főgymnasium értesítvénye. Igazgató Billmann Márton. Értekezések: A
lugosi kath. főgymnasium történeti vázlata. Meteorologiai
feljegyzések, Bencsik Jánostól. Tanulók sz. 191..A 8-ik
osztály a lefolyt évben nyittatott meg. A tanári kar az
ifjúság számára önképzőkört állított fel, mely nagyban
elősegíti az idegen ajkúakra nézve a magyar nyelvnek
elsajátítását.
67) A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló m ag y a r ó v á r i algymnasium értesítője. Igazgató Faeth
Alajos. Értekezés : Az összhangzó házi s iskolai nevelésről, Oswald Bélától. Tanulók sz. 103.
68) A m á r a m a r o s s z i g e t i kegyes tanitórendi
kis-gymnasium értesítője. Igazgató Janky Károly. Értekezés : A népműveltség tudományos fejlesztéséről, Túlesik
Gyulától. Tanulók sz. 130.
69) A m e d g y e s i ág. h. ev. gymnasium s az
ezzel összekötött tanintézetek értesítvénye. Német nyelven. Igazgató Heinrich Fr. Károly. Értekezés : A természettudományi oktatás a gymnasiumban, Weber Károlytól. Tanulók sz. a gymnasiumban 141, a tanitóképezdében
20, a reáliskolában 48, az elemi iskolában 263, össze
sen 472.
70) A m i s k o l c i ág. h. ev. algymnasium tudósítványa Igazgató Szánthó János. Tanulók sz. 103. Füg-

gelékiil : értesítés az elemi iskolákról. Az elemi tanulók
száma 121. A jövő tanévben két uj osztály fog megnyittatni.
71) A tiszáninneni helv. h egyházkerület m i s k o l c i fő-leány növeldéj ének értesítője. Igazgató Tóth
Pál. Értekezés: A nőnevelés hiányai, ferdeségei és szomorú következményei jelen időnkben, Tóth Páltól Növendékek sz. 83. Az intézet most már öt osztályból áll.
72) A m u n k á c s i m. kir. állami gymnasium értesítője. Igazgató Fankovich Sándor. Értekezés : Kisfaludy Sándor és jelesebb kortársai lyrai költészete (1772-től
1808-ig), Csomár Istvántól. Ezenkívül az igazgató, egykét észrevételt tesz jelentősében, a házi és iskolai nevelés
közti viszonyt illetőleg. Tanulók sz. 116. Az intézet 4
osztályból áll.
7 3) A n a g y b e c s k e r e k i főgymnasium értesítvénye. Igazgató Domokos Jenő. Értekezés: A nevelés
tudomány fogalma, feladata, célja és haszna. Dr. Kollarits
Mihálytól. Tanulók sz. 138. A kegyes tanitórend, mint
az iskola fennrartója, három tanszéket világiakkal töltött be addig, mig kellő számú alkalmas rendtaggal nem
rendelkezik. (Ehez hasoaló intézkedésről 1. a debreceni
r. kath. gymn. értesítőjét.) Az 5-ik osztály megnyittatott.
A város 800 frtnál többet adott az intézetnek, tanszerek
beszerzésére.
74) A n a g y k á l i ó i m. kir. állami reáltanoda
értesítője. Igazgató Schurina István. Értekezés: A mértani távlati rajzolás elemei, Forberger Vilmostól. Tanulók
sz. 81. A 6-ik osztály megnyittatott.
(Folytatása

következik.)

A sarospataki ref. főiskolai tápintézetröl.
P] A pataki főiskola egyike azon tanintézeteknek,
amelyek felvirágoztatása érdekében, a legnagyobb áldozatoktól sem riadnak vissza az illetők, s ha ezen nagymérvű áldozatoknak megfelelő eredmény még sem lenne
felmutatható, ennek oka — a mint mi innen a távolból
sejtjük — belső szervezeti hibákban vagy abban rejlenék?
hogy az áldozatkészségnek, a buzgóságnak nincs határozott irány adva ; nincs egységes terv, a mely az iskoláért
áldozók működését szabályozná, hatályossá tenné.
Hogy a belső szervezetben hibák csakugyan vannak,
azt azon legközelebbi eset is mutatja, melyet egy ref.
lelkész a „Pesti Napló" valamelyik közelebbi számában,
tehát — elég tapintatlanul — a nagyközönség előtt jónak
látott elmondani. Akár megtörtént az emiitett eset, akár
nem (mi hajlandók vagyunk az utóbbit hinni), annyi bizonyos, hogy az iskolának általunk ismert szervezeténél
fogva megtörténhetett.
A tervszerűség hiánya pedig kitűnik például az
ujabb építkezésekből, melyek — amint erről a lapokból
értesültünk — midőn ezereket nyeltek el s változtattak
át holt tőkékké : bevágták talán az útját sok oly reform
megvalósításának, melyek lényegesebbek az uj palotánál.

Ily körülmények közt
kétszeres elismerésünket
kell kifejeznünk a főiskolai tápintézetre nézve életbeléptetett azon ujabb reformok felett, melyek míg egyrészről
hatalmas lendületet fognak adni az iskola régi jó hírnevének, másrészről azt bizonyítják, hogy a protestáns buzgalom, iránytű nélkül is, ösztönszerűleg megtalálja a maga
útját, a helyet, ahol szükség van reá.
Adja isten, hogy ama buzgalom, a helyes útról —
melyen most a tápintézet szervezésével megindult, —
többé le ne térjen ; mert helyes irányban haladva, hisszük,
hogy csudákat lesz képes művelni.
A faiskolai tápintézet —- mint emiitők — ujabban
reorganisáltatott. Az uj, kinyomatott alapszabályok hozzánk
beküldetvén, kedves kötelességünknek ismerjük, ezeket
legalább kivonatilag közölni olvasóinkkal annyival is inkább, mert e szabályok valóban mintaszerűek. Közleményünket különösen ajánljuk tanintézeteink igazgatóságainak figyelmébe.
Az I-ső fejezet a tápintézet címéről és céljáról szól.
1. §. A sárospataki főiskolai tápintézet felállítása
által azon célt óhajtja elérni az elöljáróság, hogy a főiskola növendékeinek mentől nagyobb száma, olc°.ó és
tisztességes közétkezésben s egyszersmind az iskola épületében, e célra berendezett szobák számához képest,
bentlakásban is részesüljön.
II. fejezet. A tagok felvételéről.
2. §. A tápintézetbe ötféle tagok vétetnek fel: u.
m. egész, i / 3 , 2/3 díjat fizetők, alapitványosok és ingyenesek. Az l l 3 díjt, vagyis 20 forintot fizetők száma
húsznál több nem lehet. Ezen számot az ingyeneseké és
felszolgálóké sem haladhatja meg. Az alapitványosok
számát a rendesen kamatozó alapítványok száma határozza meg.
3. §. Az egész díjat fizetők egy évre (vagyis szeptembertől junius végéig) az étkezésért 60 frtot, a bentlakásért pedig 5 frtot, fizetnek. Számuk határozatlan,
felvételéit kiki a tápintézet felügyelőjénél jelentkezik.
4. §. Az iL illetőleg 2/3 díjt fizetők, ha szállásban
részesülnek, azért az étkezési 20, illetőleg 40 fiton felül
szintén 5 frtot fizetnek; felvételűk a következő §-ban,
az ingyenesekre nézve meghatározott módon történik.
5. §. Az alapitványosok és ingyenesek az élelmezésért nem, de a bentlakásért 5 frtot fizetnek. Felvételűkért a tanügyi választmányhoz kell folyamodniok, még
azon esetben is, ha az alapítványt tevők bizonyos családtagok, vagy saját ajánlottjaik részére tartották is fel az
alapítvány élvezetét.
6. §. A folyamodáshoz tanulmányi és hiteles szegénységi bizonyítvány melléklendő.
7. §. A folyamodvány benyújtásának határidejét, a folyamodvány kellékeit, a tápintézeti felügyelő, a nyári iskolai
félév bevégezte előtt 30 nappal, hivatalosan köztudomásra
juttatja. A kitűzött határidőn túl beadott, vagy kellően
fel nem szerelt folyamodványok figyelembe nem vétetnek,
kivévén azon esetet, ha betegség vagy más hasonló fon-

tos ok által igazolható a késedelem, s betöltetlen alapitványos vagy ingyenes helyek állanak még rendelkezésre.
8. § A benyújtott folyamodványokat, a tápintézeti
felügyelő a tanügyi bizottság elé terjeszti, mely azoknak
sorsa felett, a tanári kar közreműködése mellett, szavazattöbséggel határoz
9. §. A folyamodók felvételénél egyedül a szegénysége szorgalom és a jó erkölcs ; egyenlő anyagi viszonyok
mellett pedig csakis a szorgalom és jó erkölcs részesül
előjogokban ; más mellékes tekinteteket figyelembe venni
nem lehet.
10. § Azon alapítványi helyek, a melyeknek betöltésénél az alapitványozók az ajánlati jogot maguk vagy
utódaik részére tartották fel, csak azon esetben töltetnek
be szabadon, ha az alapítvány betöltéséről, illetőleg ajánlottjuk bejelentéséről, a tanügyi bizottságnak e célból
tartott gyűlését megelőző nap lefolyása alatt sem gondoskodtak a rendelkezők. Miért is a tápintézeti felügyelő, a
tanügyi bizottság határozó tanácskozásának idejét, az
alapitványozóknak vagy utódaiknak előlegesen tudomásra
hozza.
11 .§. A tanulmányi bizonyítványban elégséges osztályzattal nem bírók az ingyenes helyek élvezésből kizáratnak.
12.
A tápintézeti dij előlegesen, három egyenlő
részletben fizetendő a főiskolai pénztárba, u. m. a szeptemberi, a karácsony és húsvét utáni szorgalomszak első
három napjának lefolyása alatt, kivéve a szállás- és butorpénzt, mely az első részlettel űzendő a főiskolai pénztárba
13. §. A lefizetést igazoló nyugta felmutatása nélkül, a tápintézeti felügyelő senkit közétkezésben s bentlakásban nem részesíthet.
14. §. A fizető tápintézeti tagok, a felügyelőnél
24 órával előbb tett bejelentés alapján, a tápintézetből
önként kiléphetnek, de azon étkezési szak dijának viszszafizetésére, a melyben felvétették magukat, igényt nem
tarthatnak, valamint a bentlakás dijára sem.
A III. fejezet (15.—-20. §.) a közétkezés helyiségeiről, annak berendezéséről és a költségek fedezéséről,
a IV. fejezet (21.—31. §.) a közétkezésről s az étkezés
alatti rendszabályokról szól.
26. §. Az étlapot általában minden tanév kezdetén,
de a körülményekhez képest, időszakilag a főiskolai orvos
és tápintézeti felügyelő állapítják meg, mely jóváhagyás
végett, a gazdasági választmánynak bemutattatik. Az
étlap összeállításánál figyelniök kell, hogy egy napra egy
kilogramm liust hét személyre, egy liter főzeléket 4 személyre, egy kilogramm szalonnát vagy zsírt 100 személyre
számítsanak föl, mint legkevesebbet.
27. §. Kenyérkiosztás hetenként kétszer eszközlendő
előre meghatározott napon és órában, melyet egy, e célra
kijelölt kenyérlátó teljesít.
29. §. Minden tápintézeti tag egy hétre 5 kilogr.
kenyeret kap. A ki a kenyér elvesztegetésén, elárusitásán
rajta kapatik, minden egyes esetnél, a következő héten
csak féladagban részesül.

V. fejezet. A bentlakásról s házi rendszabályokról.
32. §. A főiskola, annyi tápintézeti tag részére, a
hánynak befogadására alkalmas helyiségek vannak, lakszobákat rendez be, melyek bebútorozásáról, a szünidők
alatti kimeszeltetéséről, felsurolásáról s más javításairól,
a tápintézet terhére, a gazdasági választmány gondoskodik.
A lakszobák kiadásánál, első sorban a szegénység tartandó szem előtt, melyet az illető folyamodók szülei,
mindenkor az adókönyv melléklésével tartoznak igazolni,
33. §. A lakszobákért fejenkint fizetendő 5 frtból
(az ingyenesek sem vétetvén ki) 1 frt a szobák kitisztítására, 4 frt ellenben a bebútorozás költségeinek fedezésére, illetőleg javitására fordítandó. A két összegből esetleg
fenmaradt pénz, mint rendeltetésének megfelelő alaptőke
kezeltetik.
34. §. Minden lakszoba bútorzata tolónyoszolyával
ellátott ágyból s mellé éji szekrényből, a szobában elhelyezett s a tanulók számának megfelelő nagyságú s számú
asztalból, ruhaszekrényből, székből, fatartóból, köpőládából
és fali ruhafogasból áll. Az asztalokban s ruhaszekrényekben, minden bentlakó egy külön zárral biró fiókot kap,
könyvei, ruhaneműi s evőszerei elhelyezésére. Patakra
hozott ládák, bőröndök egy közös helyre tétetnek be.
35. §. Minden szobába 2—2 egyénre egy mosdó-tál,
egy éjjeli edény és egy vize6 kancsó adatik, melyeknek
tisztán s rendben tartása felett a szobafelvigyázó köteles
gondoskodni.
36. §. A szobák bútorzatában, felszerelésében okozott kárért, a bentlakók egyetemlegesen felelősséggel és
kártéritéssel tartoznak.
37. §. A bentlakókat a lakbér kifizetéséről szóló
nyugtatvány előmutatása után, a tápintézeti felügyelő
szállásolja el, kinek tudta nélkül senki sem foglalhat
magának szobát, sem a már részére kijelölt szobát föl
nem cserélheti mással.
38. §. A már elszállásolt tápintézeti tagok, lakásukat a következő évre is megtarthatják, de ezen szándékukat az év végén jegyeztessék elő. .
39. §. Minden lakszoba ajtaja számmal láttatik el
s egyszersmind a benntlakhatóknak a főiskolai orvos
által megállapított létszáma is ráiratik.
40. §. A bent lakók minden időben, de különösen
a tanulásra kijelölt órákban csendesen s zajtalanul kötelesek magukat viselni. Tanulásra reggel 6 —8-ig, délelőtt
11—12; délután 1—2-ig és estve 5—9 óra jelöltetik ki,
mely időben a kijelölt szobafelvigyázók kötelesek a laktársakat tanulásra inteni, a rendetlenkedőket, zajongókat
lecsendesíteni és sikertelenség vagy ismétlés esetén azokat a tápintézeti felügyelőnek bejelenteni, ki megfenyítésökről vagy eltávolittatásukról gondoskodik.
41.
Minden tápintézeti tag, télben s nyárban
egyiránt 5 órakor köteles felkelni és estve 10 órakor
lefeküdni. A fölkelés és lefekvés idejét csengetés jelzi.
A csengetés után l ( i órával a főiskolai háznagy a lakszobákat sorba járja, reggel az alvókat felkölti, este 10-en
túl a föllevőket lefekvésre kényszeríti; (ha csak tanulás-

célból nera kénytelenek azok tovább is felidőzni, mit a
szoba felvigyázónak kell igazolni).
VI. fejezet. ( 4 2 . - 4 9 . § ) A lakszobák tisztításáról,
világításáról, fűtéséről.
42. §. A lakszobák tisztításáról, szellőztetéséről, délelőtt 9 óráig kötelesek a bentlakók gondoskodni.
46. § Télben a lakszobák fűtéséhez szükséges fáról,
annak felvágatásáról, elhelyezéséről, a gazdasági választmány gondoskodik. A tüzelő fáért minden bentlakó, havonként 50 krt fizet, s ezen fapénz beszedését s befizetését a szobafelvigyázók kötelesek teljesíteni.
A VII. fejezet (50.—51. §) a tápintézeti tagok
ruházatáról szól.

Ez alkalommal közöljük egyszersmind azon tanulók
névsorát, a kik az 1877/8. iskolai évre a pataki főiskola
tápintézetébe fölvétettek.
I. A l a p í t v á n y o k r a . Tóth Kálmán, Fodor
Gyula, Rozgonyi István, B. Pap István, Szalóci Pál,
Mudrony Sándor, Plathi Andor, Hubay Kálmán, Szakai
Károly, Anti Géza, Bánóéi András, Biki Ferenc, Ferenci
Ferenc, Hideg József, Komjáthi Sándor, Kis Tamás, Kovács Kálmán, Kónya József, Lukács Pál, Márton Gyula,
Németi Sámuel, Pap Zsigmond, Szakai István, Szentimrei
Dániel, Simon Mihály, Szőllősi József, Vigvári Mihály,
Zámbori Zoltán, Zsenyhei József, Simon István, Rácz
István, Sebő Lajos, Sarudi János. Szabó Lajos, Farkas
József.
II. I n g y e n e s e k . Bényei Dániel, Bodolai István,
Cserepes Gerzson, Caillik Balázs, Fürj ész Jenő, Görömbei
Gábor, Horváth János, Hutka József, Kis Károly, Kovács
Frigyes, Mesko György, Mészáros József, Mészáros Károly, Mészáros Lajos, Perjési László, Pósa Máté, Sárkány
Sámuel, Szabó Gyula, Takács Gyula, Tóth József, Túri
Zsigmond, Vathai László.
III. E g y é v r e h u s z f o r i n t o t f i z e t n e k .
Átányi József, Balogh József, Cinke István, Deme Lajos,
Felföldi Sándor, Főnyi Károly, Frencel Bertalan, Gerzsenyi György, Görömbei Sámuel, Gulyás Benő, Halászi
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József, Heicei István, B. Horkai Árpád, Katona Géza,
Kérészi Lajos, Kócsi Dániel, Kondor Ferenc, Ivoós János,
Kovács Károly, Nagy Bertalan, Nagy Sándor, Osvátli
Bertalan, Pál Lajos, Pataki Károly, Rácz Gábor, Révész
István, Ruszka Dániel, Sárkáuy Dániel, Sárkány József,
Szűcs Sándor, Szűk Gyula, Vas Mihály.
IV. E g y é v r e n e g y v e n f o r i n t o t
fizetn e k . Arokhátí Béla, Bartha János, Bartha József, Béki János, Béki József, Bényei Gyula, Bodnár Gyula, Bodnár
István, Csánfordi István, Fejes Béla, Filep István, Fodor
Béni, Harsányi Gyula, Hetei László, Horváth Miksa
Jászter Ferenc, Juhász András, Kaszonyi János, Kernács
Sámuel, Korocz Dániel, Kovács István, O. Kovács István,
Kovács Lajos, Kovácsi István, Köröskényi Ferenc,
Maksa József, Máté Gyula, Mészáros Lajos, Nagy Béla,
Nagy Géza, Nagy Kálmán, Oláh János, Pallai Gedeon,
Pallai Péter, Seres Ábrahám, K. Szabó István, Szakai
Elek, Szentpéteri István, Tok Bertalan, Tok Gyula, Urbán Bálint, Zsarnay Mihály, Varga Antal, Varga Sándor,
Vidonyi Dániel.
V. F e l s z o l g á l ó i n g y e n e s s e k . Balog Antal,
Benőcs Zsigmond, Birinyi Károly, Cziáki András, Csiszár István, Csontos József, Demjén István, Dula Imre,
Fekete Miklós, Gagyi József, Hubai József, Járdán Lajos, Karakó Ferenc, Kerekes György, Kis Lajos, Kovács
János, Körösi Antal, Márton Imre, Nagy Béla, Nehéz József,
Német Gyula, O. Pap József, P. Pap József, Pásztor Sámuel, Ritó József, Smid Sámuel, Sütő Sándor, Szabó István,
Szekeres Márton, Szöledi János, Tóth Károly, Tóth Miklós, Tudja Mihály, Verebélyi Pál.
M e g j e g y z e n d ő . l . A hatvan forintos osztályba
minden folyamodás nélkül mindenki felvétetik.
2. A dijfizetés előlegesen három részletben történik,
u. m. szeptemberben, karácsony és húsvét ünnepek után.
Ki a dij befizetését a tápintézeti felügyelőnél nem igazolja, a tápintézetben nem étkezhetik.
3. A hátralék dijakat a mult évről, szeptemberben
mindenki befizetni tartozik. A ki be nem fizeti, tápintézeti
jótéteményét még a folyó évre eső rendes díj befizetése
mellett sem élvezheti.
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KÓNYVISMERTETÉS.
„Egyházi
beszédek"
templomi és temetési használatra. Irta Lukács Ödön nyíregyházai ref. lelkész, s a
felső-szabolcsi egyházmegye egyik tanácsbirája.
Budapest,
Klein Alfréd könyvkiadása, Sárospatak, nyomatta Steinfeld Béla a ref. főiskola betűivel 1877. Ara 1 frt 80 kr.
(Vége.)

Szóljunk még a műalkotás harmadik végzendőjéről
az e l o c u t i ó r ó l vagyis a tárgyi és alaki kidolgozásról.

Épen olyan fontos ez is, mint a két előbbi, amennyiben
a meditálás és a berendezés által nyert vázat ezen műtét
következtében tölti be a szónok hússal és testtel. Az inventió és a dispositió csupán az alaprajzot készíti el,
egyedül csak a keretet teremti meg ; de hogy ezen keretben miként forgolódjunk, gondolatinknak minő köntöst
adjunk, ez az elocutio nehéz munkája. Kiváló tanulmányt
igényel tehát ez főként itt az egyházi beszédnél, ahol
tanítani óhajtunk, építeni akarunk. Miután pedig a beszéd
csak is úgy lehet épületes, ha a hallgató megérti azt,

elméleti dolgokat objectiv tulajdonsággal ruházza fel. Államit előtte feltárunk, ez okból az elocutiónak a gyülekezet
jon itt példa gyanánt a VlII-ik számú egyházi beszéd
értelmi képzettségéhez kell alkalmazkodnia. Amiért aztán
első része, a melynél gyönyörűbb rajzot, az elvont lelki
Szentkuti Károly — azon szempontból indulva ki, hogy
állapotnak mesteribb festését ritkán lehet találni. Két
városi gyülekezeteinkben is a műveltebb osztály alig
alakot tüntet itt fel a szerző egymás ellenében, egy
5—6°/ 0 -ja a hallgatóknak, a többi rész pedig egyszerű
bűnös asszonyt és egy fondorkodó lelkű Farizeust. Mind
iparos, vagy csekély műveltségű polgár — erősen hanga kettőt a maga mivoltában állítja szemeink elé világos
súlyozza a keresetlen egyszerűséget, egyházi beszéd irobizonyságául a lélek- és jellemismeretnek. „A nő egy
dalmunk tisztán népies nyelvezetét. (1. „Egyh. és Isk. Lap"
1876. évf. 84. sz.) Elismerem hogy igaza van Szent- | tisztátalan életbe sülyedt személy, a ki letért a becsület,
női erény ösvényéről ; de ezen tette nem igen terhelte
kutinak. Epen azért, mert a templom az a hely, melyet
lelkét, mig a vallásról alkotott fogalmai homályosak vabuzgóság hajlékának tekinthet, ugy a tudatlan, mint a
lának. A mint azonban hallotta a názárethi Jézus tanímély elméjű bölcs, s a hol egyformán is helyet foglal
tásait ; kezdett igazán és mélyen érezni, de mily égető
mind a kettő, megköveteli azt, hogy az itt tartott beszéd
volt ez érzés, mondja szerző : a szégyen és gyalázat tüze,
a műveletlennek is kielégítse a maga lelki szükségeit;
élesztve folyvást az önvád szelétől, a folytonos sülyedés
az is igaz, hogy azon eszmék, a melyeket a názárethi
alább-alább egy iszonyú lejtőn, ahol nincs egy inda egy
Jézus hirdetett, nem csak azért hatottak, mert örök igazkiálló orom, a melyet megragadhatna ! . . . Borongó arccal
ságok, hanem mert megnyerő, egyszerű népies modorban
jár-kél, mint egy elátkozott, a ki szeretne futni önmagá
adattak elő. De hát a jó Isten nem adott mindnyájunknak egyforma tehetséget és szólásmódot. Az egyik csíntói, de nem lehet, mert folyvást ott a meggyalázott, bú
nal, elegantiával, keresetlen egyszerűséggel tudja feltárni
bánatos arc alatt hordja a háborgó vihart." Valóban tagondolatait, mig a másik mélyre rejtve, burokba pólyázva
láló szép rajz, pedig még ez csak egy a sok közül. Havagy pedig édeskésen csillogó költői képekben és hason- I sonló példákat találunk az I. II. XIII. XX. XXIV-ik
latokban. S épen ezért én a magam részéről a nem népstb egyházi beszédekben, a melyek a kitűzött tárgyat
szerű egyházi beszédre sem tudok vetőt kiáltani, csak
m ndnyájan megkapólag, érthető felvilágosításban tüntekerülje azokat a barbár rőfös constructiokat, azokat a
tik fel, ugy hogy azokat a legnagyobb élvezettel lehet
hallgatni.
szerencsétlen vitézkötéseket, a mi jellemzi p. o. Heiszler
egyházi beszédeit.
A második mozzanat, mint jeleztük volt, a meggyőAz a kérdés már, hogy vájjon a mi szerzőnk hogyan
ződés teremtése, azaz miután meg van adva a felvilágobánik el a kidolgozással? képes volt-e beszédeinek ked
sítás, hogy a szónok egyik vagy másik erkölcsi igazság
veltető alakot, általános irodalmi érdekességet és értéfelől ilyen vagy amolyan nézetben van, azt eszközli :
ket adni. Igazságtalanság volna nemmel felelni. Nem
hogy a hallgatók magukévá teszik az ő nézetét. Jól ismeri
mondom ugyan, hogy itt-ott túl nem csapong a hivatott
Lukács e mozzanat fontosságát, tudja, hogy az egyházi
korláton, erős költői hajlamánál fogva túl nem lép a
beszéd csak ugy éri el a maga célját, ha a fejtegetett
próza régióján ; de beszédeiben csaknem mindenütt meg
eszme kellőleg van okadatolva, világosan be van bizovan az aesthetikai szépség, kellem és fenség. Ugy gonnyítva. A miért aztán nem csak egyszerűen állít, azt
dolom nem teszek felesleges dolgot, ha mind a tárgyi,
gondolván, hogy a kathedrából mondottakat úgyis tartomind az alaki kidolgozást kissé részletesebben bemuzunk elhinni, hanem a kétely és homály eloszlatására
tatom.
irányozza figyelmét, nem hagyván bizonyítás nélkül elejtett szavait. Eljárása gondos, körültekintő, a bizonyításNézetünk szerint a tárgyi vagy benső kidolgozásnak egyetlen módját sem mellőzi el. Most — mint p. o. a
ban a tanítás céljához képest 3 mozzanatot lehet megpünkösti egyházi beszédben az okról következtet az
különböztetni u. m. az értelem felvilágosítását, a megokozatra,
s a tüneményeket megfigyelve ugy találja,
győződésteremtést és a megindítást E hármas célt meghogy
a
velünk
járó isteni lélek műve ama lánglelkesevalósítani feladata minden egyházi beszédnek, kiválasztván
dés,
mely
néha
egy igénytelen ember ajkain egy-egy
azon utakat és módokat, a melyek ennek elérésére a
ezredévekre
szóló
intézmény alapját veti meg; majd terleghatékonyabb befolyással vannak. Ha komolyan tamészeti és történelmi példákra hivatkozik, mint p. o. a
nulmányoztuk Lukács egyházi beszédeit, annak minden
húsvéti egyházi beszédben, s e példák által erősíti meg
darabja meggyőz a felől, hogy szerző a tárgyi kidolgozás
rendíthetetlen meggyőződését a halhatatlanság felől. Sűhármas feladatára nem csak komolyan törekszik, hanem
rűen használja az életből merített példákat, valamint a
több vagy kevesebb sikerrel meg is valósítja, használván
tekintélyekre való hivatkozást is, még pedig mind a biba kisegítő eszközöket. Igy p. o. az értelem felvilágosíliából, mind a világi írókból. S e tekintetben kiváló tutása végett számos helyen találkozunk az egyes gondolajdonsága
az, hogy a példák és az idézetek nem ugy
latok vagy tételek részletes elemzésével, az elvont, lelki
üstököknél
fogva
vannak előrántva, hanem a dolog terállapot találó rajzával vagy a szükséges előismeretek
mészetéből
kifolyólag
oda vannak illesztve, a hol leginközlésével. Ott a hol szükségét látja élénk szinezéssel
kább
bizonyítanak.
Általában
alapos készültség, a viszoállítja szembe az ellentétes dolgokat, hogy annál inkább
kitűnjék a közöttük való különbség ; vagy pedig az elvont i nyok helyes megítélése, erős gondolkodó és itélő tehetség

zete csiszolt, emelkedett, telve szépen hangzó szólamok,
jellemzi az egész bizonyítási eljárást. Ugyanily szemeleven költői képek és hasonlatok, nem ritkán szónoki
pontból szólhatunk a megindításról, vagyis a belső kidolemelkedettebb passusokkal, a melyeket mindenkor gyögozás azon mozzanatáról, midőn a szónok a már megnyörrel lehet olvasni s nagy hatással declamálhatni Csak
emésztett igazságot mintegy a vérbe véteti fel. Epen
egy pár helyet mutatok be bizonyságául Lukács ritka
azért, mert a vallás sem nem kizárólag az ész, sem nem kiszép szólási képességének. Ilyen p. o. (a 104. lapon) a
zárólag a szív dolga, hanem a kettőé együtt véve: az
következő passus : „hasonlít az uri ima a tengerszemhez,
egyházi beszédnek, mint valláserkölcsi tanításnak nem
melynek forrása az óriási tengernek mélyéből fakad, mig
csupán az értelmet kell foglalkoztatnia, hanem érinteni
átlátszó kékes felszínét a hegyek felett büszkélkedő grákell a szivet is. Lukács Ödön erre is kiterjesztette a maga
nit oszlopok hatalmas karjai emelik magasra, tul e föld
figyelmét, tudván, hogy azon érzelmes passusok, melyek
homályos gőzkörén, a hol a nap tisztán minden földi
az emberi sziv titkos rejtekeit érintik, leghatalmasabb
rugói a megindításnak. Itt van XXII-ik egyházi beszéd, szennytől menten füröszti benne aranysugarait. Igy ez
is az emberi sziv érzelemtengeréből fakad ugyan, de
„Heródes lelkiismerete." Milyen meginditólag és jellemteljes kifejlésében, a kebel feltisztult érzelmeiben a hit
zőleg ecseteli azon emberek erkölcsi érzületét, lelkiismeret
magaslatára emeli az embert, ahol bizalmas közelségben
szülte fájó kínjait, akik Herodesi kegyetlenséggel tépik
lehet az örökkévalóval.®
le a bátor igazmondók becsületét. „Darab ideig nyugalomban lehettek — ugy mond — mint a rab, a ki még
Ilyen továbbá (192. 1.) „midőn mindent elvettek
remél, a ki még várja a szabadulást, de midőn onnan
már tőlünk, letépték családi és társadalmi életünk örömbelülről hallatszik az ítélet hangja: bűnös vagy, vétvirágait, megirigylék örömeinket, reményeinket és kétkeztél, nincs kegyelem ; midőn elédbe állítja a boldogségbeesésünket egyaránt, még akkor is mindig megmatalan családokat, a mint könnyet hullatnak, éheznek és
rad szabad hitünk, szabad evangyéliomunk, szabad lelkinyomorognak miattad méltatlanul; vagy midőn megmozismeretünk." stb. vagy (230. 1.) „ugy tetszik nekem,
dulnak a bús sirromok, melyek alatt rosz lelked áldomintha az alkonyra hajló esti félhomályban a haldokló év
zatai pihennek s ugy tetszik, mintha a sötét árnyak körülbeteg ágya körül kisértő és vádoló árnyak jellennének
röpkednék nyugtalan lelkedet, akkor rettegni fogsz, mint
meg. Itt egy mosolygó tündér arcú lény, a csalfa reHeródes, érezni fogod, hogy előtted e föld siralmak
ménység lebeg, kisérve a csalódott szivek átkától ; amott
pusztájává változott." Másutt a jó, igaz és szép nagya kétségbeesés közeleg nyomban a remény után s a
ságát, a bűnnek és rosznak rútságát emeli ki, mint p- merre lép nyomain pusztulás és halál; itt az enyészet
o. a XI. egyházi beszédben, (Pénz és becsület,) vagy pehúzódik keresztül, csontkezei összetört szivekkel, özvegyi
dig az emberi méltóságra és a megátalkodottság keserű
fátyolokkal játszanak, mig utána bánatba merült szivek
következményeire hivatkozik. Mindig és mindenütt hű
zokognak! Ott a bűn vonul tovább, gúny kacajt hallatva
tolmácsolója a lelkét elárasztó érzelmeknek s azon bűvös
a boldogtalan szivek felett
Hová meneküljünk e
magaslatra ragad, ahol az istenség felé törekvő legnekisértő árnyak elől ? ! S ime imás hangjainkra egy szelid
mesebb érzelmek buzgása és hullámzása, Isten rettenangyal jelenik meg az alkonyatban, e szelid angyal a
tései, melyek a bűnös embert megreszkettetik és az édes
h i t ! Világosság támad ismét körültünk, az estalkony
béke találhatók fel, midőn a bűnterhétől megkönnyebbült
árnyai tünedeznek s mi ismét szabadabban lélegzünk
ember Isten szeretetében örvendez. Nincs is egyéb kifofel." stb.
gásom ellene, mint, hogy egy kissé talán több mézet és
De nem folytatom tovább az idézeteket; lapokra
édességet nyújtott, mint a mennyit kellett volna. Igaz,
sőt ívekre terjedne az, ha valamennyi megragadó helyet
hogy szükséges a gyönyörködtetés s épen a megindításegytől-egyig kiakarnám böngézni. E néhány példa is
nak egyik hatalmas eszköze, de túlságba vive undort és
világosan mutatja, hogy egy ritka képzettségű, szépen
csömört szül. Ez a hiba még csak itt-ott fordul elő, de
szóló prédikátor áll itt előttünk, a kinek egyházi beszémert szerzőben erős a költői hajlam, igen óhajtandó a
deire méltán elmondhatjuk azt, a mit Szász Károly monszigorú óvakodás, mert ellenesetben kockáztatva lesz a
dott a Szilády Jánoséra. (1. „Prot. Egyh. és Isk. Lap"
beszéd érdemlett sikere.
1876. év 24. sz.) Nem közönséges behatolás a biblia
szellemébe, mély és őszinte vallásos érzés világi és külöVégezvén a benső vagy tárgyi kidolgozással, szónösen történelmi tanulmánynyal, ember- és világ-ismerettel
lanunk kell még valamit az egyházi beszéd irályáról,
párosulva; eleven érzék az irodalmi sőt költői nyelv és
mint a külső vagy alaki kidolgozásról. Ugy hiszem már
formák iránt; meleg képzelődés, erős érzés, felvilágosult
az eddigiekből is kitűnt, hogy keresetlen egyszerűséget,
gondolkodás s a mellett vallásos zamat és kenet jellemtisztán népies nyelvezetet hiába keresünk itt. Lukács
zik e beszédeket." Habár mint fenntebb kimutattuk a
Ödönnek olykor-olykor a múzsa csókjából is kijut egy
homiletikai szabályok nincsenek is mindenütt kellő tiszcuppanás, a midőn aztán pókhálós lantját "is leakasztja a
teletben tartva mégis örömmel kell üdvözölnünk mint
szegről. S mint ilyen poetás lelkű pap, a kit a pegazus
igen figyelemre méltó jelenséget. Adja Isten, hogy megegy kissé magasabbra röpít, teljességgel nem a köznép
érdemelt pártfogásban részesüljön.
arany szájú prédikátora, de nem is a korláttalan terméSZABÓ IMRE.
szet vad virága. Az ő pennája ékes és ragyogó, nyelve64
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Si non e vero e ben trovatoKülföldi lapok után legközelebb a honi napi sajtó
is e következő közleményt hozta :
Midőn a mult hóban a világ minden részéből Rómába
sereglettek a zarándokok, vezetőik titkos üléseket tartottak, s egy u. n. „nemzetközi központi bizottságot" alakítottak, s tanácskozás alá vették a croisade catholique
eszméjét. Ez időpont óta ugy a Vatikánban, mint a külföldi ultramontán agitatió központjain buzgó tevékenységet fejtenek ki, oly organisatió létesítésére, mely az egész
világra kiterjedjen, s a katholicismusnak összes szellemi
és anyagi ereje előkészíttessék azon pillanatra, midőn a
keresztes hadjárathoz a mozgósításra a jelszó kiadatik.
A nemzetközi bizottság és a római központi bizottság által megállapított szervezési tervet a pápa már jóváhagyta.
A k a t h o l i k u s v i l á g i l i g a alaptervezete lényegében a következő :
l . A liga központja Róma. 2. Főelnöksége a Vatikánban van, mely mellett főtitkári személyzet működik,
3. A külföldön miiködő nemzetközi központi bizottságokat a főelnökségnél egy vagy több küldött képviseli ;
ezek föladata lesz az elnökség határozatait és utasitásait
az egyes helyi bizottságokkal közleni. 4. Az elnökségnél
egy fő-depot állíttatik föl; ebből fedeztetnek a liga kiadásai. 5. Az elnöki hivatal hét különböző igazgatóságot foglal magában, melyek mindegyikének lesz osztályfőnöke és titkárja. A hét igazgatóság az elnöki hivatallal
tárgyalásba bocsátkozik mindazon ügyek fölött, melyek
hatáskörébe tartoznak.
E hatáskörök következőleg vannak fölosztva : l . A
katholikus jogászok egyesülete; 2. katholikus munkás
egyesületek; 3. központi bizottságok ; 4. katholikus régiók ; 5. a dioecesisek vezetése; 6. fő-depot; 7. akadémiai bizottság, vagyis a katholikus világ összes tudósai
és tudományos erőinek egyesülete. A liga célja a következő pontokban van előadva:
1. A jog és igazság védelmezése az egyház és
pápa ellen hozott törvényekkel szemben. Újból fölállítása
a világi uralomnak, melyet erőszakkal raboltak el a pápától. Felállítása a szent szék és kereszténység jogainak az isteni- és közjoggal szemben.
2. Állandó harc a mai „szabadság" ellen, melynek
veszélyeit szakadatlanul mutogatni és bizonyítani kell.
3. Ernyedetlen harc a mai individualismus ellen,
vagyis azon eszme ellen, hogy az egyes ember vallásos,
gazdasági és politikai tekintetben egyedül is megállhat a
hozzá hasonlók segélye nélkül.
4. Harc az „állam jogainak" csalékony eszméje,
— s az idő materialis irányának hamissága ellen.
5. Harc a politikai fanatismus ellen.
6. Harc a sajtó állása ellen.
7. Ernyedetlen védelmezése azon tételnek, hogy
Kóma, a természet fölötti élet szive és központja, az
örök város.

8. Folytonos mutogatása a dolgok szomorú állapotának 1870. szept. 20-ika óta.
9. Egyesítése az intelligentia, a pénz és a polgári
társadalom minden erejének a szent ügy érdekében.
10. Szervezése a katholikus sajtónak. Minden nagyobb központbau lesz egy főlevelező ; ki Rómából veszi
az utasításokat s átadja azokat a kerületben levő papoknak.
11. Ipariskolák, katholikus könyvtárak, könyvészeti
társulatok, vándorló könyvkereskedések fölállítása a nép
számára.
12. Vegyes körök szervezése nemesek és polgárokból,
intéző körök alakítása tettre képes és erős személyekből.
13. A munkások segélyezése s takarékpénztárak
alakítása ezek számára.
14. Törvényes keresetek indítása a sajtó rágalmazó
támadásai ellen.
15. A szentatya határozottan kívánja, hogy a kath.
liga a fenállóösszes kath. egyesületeket fölvegye keblébe.
Ez egyesületeknek ezutánra is teljes szabadság adatik
kegyes munkálkodásukat folytatni, tudatni kell azonban
velők a kath. liga középpontjából, hogy adott pillanatokban
miféle feladatok megoldására kell mindenekelőtt teljes
erővel törekedni.
16. A papság és nemességnek össze kell állni az
egyház szabadsága és világi urasága érdekében folytatott
harcban. A papság a püspökökkel, a püspökök a pápával
egyesülnek. Mindnyájan egyért, egy mindnyájáért.
17. A katholikus világi liga összes területén folyton missionarius papok fognak utazni. Ezek útiköltsége
adakozások utján fedezendő s e célra az egyes városok,
községek és testületek közt solidaris egyesületek alakítandók.
18. Minden nagyobb központban távirda-hivatalok
állitandók föl. Ezek
a Vatikánnal.

közvetlen összeköttetésben lesznek

E tervből, melyet a pápa már jóváhagyott, kitűnik,
mennyire előrehaladt már a katholikus világi liga szervezete. A részletes tervek szintén előkészitvék. Jelenleg
azzal foglalatoskodnak, hogy a liga levelezőinek jegyzékét összeállítsák. A római központi hivatal személyzete
szintén nem sokára ki fog neveztetni "
Az ultramontán üzelmekben jól értesült „Vaterland,"
midőn a közlött alapszabályt, mint apokryphot visszautasítja, hozzá teszi, hogy nem szükség azt a világligát
most alakítani, miután az már közel 2000 éve fennáll.
Tudomásul vesszük !

B E L F Ö L D .

Czékus István tiszakerületi ev. superintendens
úrnak folytatólagos egyházlátogatása a hegyaljai
esperességben.
A hegyaljai ág. h. ev. egyházmegye ez évben szerencsés volt tisztelt főpásztorát maga körében üdvözölni

alatt a helybeli ref. lelkész Soós József úr által üdvözöls nagy fontosságú hivatalos működésének majdnem öt
' tetett, s Szirmay Ödön úr házánál kíséretével együtt szíhéten keresztül örvendeni.
vélyes fogadtatásban részesült. Junius 13-án itt Dókus
Junius 11-dikén estefelé kíséretével együtt, melyet
József zemplénmegyei főispán, Matolay Ede alispán, zemBartholonieidesz János főesperes, Materny János szántói
plénmegyei főorvos Chyzer Kornél és a helybeli kath.
lelkész alesperes, Dianiska Andor szepesmegyei batizfalvi
lelkész Kocsis János üdvözölték az ünnepeltet. Az erdőlelkész s egyházlátogatási jegyző s Kéler Imre helyettebényei leányegyház evangelicus népiskoláját összesen 42
sitett esperességi felügyelő urak képeztek Tályáról elinnövendék
látogatja s azok között csak 4 gyermek luthedulván, a tályai határon a tokaji járás szolgabírája Balogh
ránus ; a tanítónak szivére kötötte a püspök úr, hogy a
Lipót úr által, majd pedig T o k a j város közelében
vallástanitásra kiváló gondot fordítson. A lutheránusok
superintendens úr a városi küldöttség élén Nóvák városi
itten az isteni tiszteletet közös szerződés folytán a ref.
jegyző úr által üdvözöltetvén, harangzúgás mellett bevotemplomban tartják, melynek felépítését boldogult Podnult a városba s a paplak udvarába s itt Honéczy Miksa
manyitzkyné asszonyság felsegítette volt.
helybeli lelkész úr által az egyháztagok jelenlétében fogadtatott.
Junius 14-én superintendens úr elindulván Erdőbényéről, a liszka-toltsvai indóházban Liszka város nevében
Tokajban Luther tudománya korán elterjedt, mert
Abaházy József ref. lelkész úr beszéde mellett fényes
1542. évben Batizy András, Drágfy Gáspár udvari papja,
küldöttség tisztelgett. Délután 4 órakor a tisza-ujlaki intokaji prédikátor volt; de később az egyház tagjai Kálvin
dóházban Ketzkés Vince a költsei egyház felügyelője
tanát fogadták el s a 18-dik század közepe táján ismét
által, s majd azután Szatmármegye nevében Izsák Dezső
az ág. hitv. visszatértek. Dessewfy András úr kastélyában
szolgabíró által s végre a szatmármegyei ref. esperes ség
tartatott több éven keresztül az isteni tisztelet, míg az
részéről a hirneves K i s Áron esperes által szívélyesen
egyház a megyétől megvette az u. n. Generális épületet
fogadtatott a püspök úr.
5000 frtért, melyben hagyomány szerint II. József császár
is, mikor Tokajt meglátogatta, szállva volt s kihallgaJunius 15-én a k ö l t s e i kisded egyházban, mely
tást adott.
bandérium és egyéb örömkifejezések által a szeretett főAz egyház megalapítása óla lelkészek voltak : Fábry
Pál 1783.—1786. Molitorisz János 1787. —1788. Budeusz
György 1788.—1821. Komáromy József 1821.—1834.
Lázáry Pál 1834.—1863. Honéczy Miksa 1864-tcl mostanáig. Az egyház lélekszáma 323. — Superintendens úr
intézkedett, hogy az egyház, amely 1861-től nem javíttatott semmit az épületeken, ezeknek átmódositását, melyet
már boldog emlékű Máday super. ajánlott, minél előbb
eszközöltesse. Az isteni tiszteletnél a helybeli lelkész úr,
János Ev. 6. 68 — 70. textus alapján szép előadással szent
beszédet tartott a felett: „miből ismerjük s hisszük el,
hogy Krisztus az Istennek fia? L tanításából, 2. tetteiből,
3. halála és feltámadásából." Superintendens úr Eph. 6.
10—17. szent ige alapján főpásztori beszédét intézte a
hívekhez, s a visitatió alkalmával örömmel vette tudomásúl, hogy az egyház a tőkéket szaporította és hogy a
helybeli hívek, a kik a városban is közbecsülésben állanak,
az isteni tiszteletet szorgalmatosan látogatják. A buzgó
felügyelőnek R a d v á n y i Gábor úrnak elismerését fejezte ki.
A visitátiónál a Tarczalon lakó Spóner Tivadar úr,
a tátraaljai esperességnek érdemült felügyelője is részt
vett, úgy mint a közebédnél a helybeli kath. prépost úr,
a tokaji s tarczali ref. lelkészek, valamint a nyíregyházi
ev. egyháznak fényes küldöttsége, melynek élén Farbaky
József lelkész úr megható szavakkal üdvözölte a superintendens urat.
Befejezvén Tokajban superintendens úr teendőit,
junius 12-én délután e várostól búcsút vett s e r d ő b é n y e i leányegyházba indult. Ei dőbénye városánál annak
tanácsa nevében, melynek többsége izraelita, a biró által,
a városban pedig az összegyűlt nép jelenlétében diadalív

pásztort egyszerűen ugyan de őszinte kegyelettel fogadta,
az egyházlátogatáá isteni tisztelettel kezdődött, mely alkalommal Nemes Pál lelkész úr prédikációja után a főpásztor II. Péter 1. 5. szent ige alapján a híveket a valódi evangyélmi hitre s keresztény életre erélyesen buzdította. A költsei egyház eredetét Felső-Zemplén és Sárosmegyékből a mult század utolsó évtizedében ide levándorlott tót ajkú ev. atyafiaktól vette, kik itteni letelepedésök után csakhamar a községhez jó távol eső nagykárolyi ág. h. ev. anyaegyházhoz mint leányegyház csatlakoztak. A szepesmegyei lőcsei származású Ketzkés
Vince, ez egyháznak nagyérdemű felügyelője a költsei
híveknek sok év óta az apák vallásához való buzgó ragaszkodásban s áldozatkészségben hű útmutatója, a kinek
vezetése alatt templom és paplak felépült. Mikler Sámuel
lelkész egynehány évig e helyen áldásteljes működést
fejtett ki, valamint a mostani lelkésznek is e diaszporális
egyházban sok az érdeme. A gyülekezet összes lélekszáma
308. Superintendens úr részéről a kath. űrnap ünneplése
megtiltatott, a köznapi isteni tiszteletnek legalább téli
időben való megtartása, magyarhoni evang. gyámintézetre
és a Gusztáv-Adolf egyletre való adakozás, valamint a
gabonafizetésnek egy napon s egyszerre való teljesítése
elrendeltetett.

(Folytatása következik.)

KÜLFÖLDI E G Y H Á Z és ISKOLA.
A

würtenbergi

Gusztáv Adolf-egylet ez évi

köz

gyűlését Urach városában jul. 11-én megtartá. A több
évi bécsi működéséről hazánkban is ösmeretes stuttgarti
lelkész Fischer Izaias 40. 9. alapján mélyen beható szó64*

noklatában az egylet alapja, hivatása s áldásteljes mű- | szolgálatot tett. Temetése f. hó 4-én ment végbe. Béke
hamvaira !*
ködéséről elmélkedett. Rieger elnök megnyitván a gyűlést előadá évi jelentését, mely szerint mult évben 76,654
* Papválasztások Hunyadmegyében, az anyaegymarknyi bevétele volt az egyletnek, azonkivül az adventi
házzá lett maros-németi gyülekezet, K i s s M ó z e s nagyoffertorinm 30,383 markot jövedelmezett az egylet pénzpestényi papot, ennek helyébe Nagy-Pesténybe P á l tárába. Az egyleti bizottság meghívása folytán e közjános Károly,
szászvárosi gymnasiumi köztanitót
gyűlésen diaspora képviselői hosszabb előadásokat tartotválasztották meg lelkészszé.
tak. Dr. Mayer franciaországi lyoni, Dianiska András
* A „Somogy" írja, hogy H o r v á t h
Sándor
magyarországi szepesm. batizfalvi s Klein Károly elsassi
véssei ev. lelkész úr, Kővágó- Eörsre választatott meg, s
fröschweiteri lelkészek, kik után még Maian, olaszországi
hivatalát már el is foglalta.
sienai valdensi szónok s Müller genfi kath. is szólottak.
* A berettyó ujfalusi r e f . p r e s b y t e r i u m f. hó 4 - é n
Az egylet bizottsága az év folytán 7167 markot, a
elhatározta a romladozó paplak kijavíttatását. Ez magáközgyűlés pedig 34,913 markot elosztott első sorban a
ban véve amily dicséretreméltó, éppoly fejetlenség az,
würtenbergi s némethoni diasporális, de azok mellett más
hogy a 2800 frtba kerülő javítás, pályázat kiírása, szakországok evang. egyházközségei s intézetei közt is. Az
értői megvizsgálás, egyházmegyei helybenhagyás nélkül
eperjesi ág. h. evang. tanítóképezde 559, az osztrák és
kezdetett meg a határozathozatala utáni napon. Nézetünk
magyarhoni theologiai tanulókat felsegítő egylet 600, ] szerint ez az egyháztanács részéről túlkapás, mely mivel
Gerlachfalu 150, Kácsfalu 200, Pesti német ref. egyház
általa az egyház tagjai esetleg nagy összegre menő fize200, Puchó 100, Rózsahegy 100, Bussóe 300, Liptótésre köteleztetnek, a meg sem kérdezett egyháztagokban
Szt.-Miklós 100, Eszék 300, Császtkó 200, Filic 100,
méltán keltett visszatetszést.
Batizfalva 200, Nagy-Várad 50 s az eperjesi theologiai
M a i s z á m u n k h o z a „Franklin t á r s u l a t " m a s tanitóképezdei könyvtár 60, összesen 3269 marknyi
gyar irodalmi intézet ujabb kiadásában megjelent elemi,
segélyben részesültek.
nép- és polgári iskolák, leánynöveldék és egyéb alsó tanintézetek számára használandó tankönyveknek árjegyzéke
van mellékelve.
I R O D A L O M .

A Franklin-Társulat legújabban a következő
műveket adta ki : Jósika Miklós két regénye u. m. Az

* Bővebb necrologot kérünk

S z e r k.

ADAKOZÁSOK.

első lépes veszélyei Második kiadás, két kötetben. Aka-

rat és hajlam. Második kiad., két kötetben. Egy-egy
kötet ára 50 kr. — A rómaiak története, irta Momrasen, a magyar tud. akadémia megbízásából fordította
Toldy István. VIII. és utolsó kötet. Itália katonai térképével. Ara 2 frt. — Karner's Lehrbuch der einfachen u.
doppelten Buchführung für Detailhandel, Fabrikanten u.
Gewerbsleute, sowie für den Selbstunterricht angehender
Praktiker u. zum Schulgebrauche. Vollstándig umgearbeitet v. Alexander Nóvák. I. Theil Ara 1 frt 60 kr.
Ez a kötet a könyvelés átalános szabályain kivül, az
egyszerű könyvelésről szól, mely teljesen megfelel a
magyar kereskedelmi törvény kívánalmainak. A kettős
könyvelés a sajtó alatt levő második részben fog megjelenni.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Gyászhír. Most értesülünk a szomorú hírről, hogy
C s á s z á r P á l gálszécsi ref. lelkész, f. hó 2-án 62
éves korában, gutaütés következtében elhunyt. A boldogult egyaránt kitűnő családfő és egyházi férfiú volt; a
mellett irodalmilag is tevékeny. Ö fordította tót nyelvre
a zsoltárokat. Tótajkú egyháza magyarosításában is nagy

B . e. T a t a i András emlékere a l u l í r t h o z m a i

napig

befolyt adományok (hetedik közlés) küldettek : Nagy Sándor 2 frt N N. 1 frt. Nyirádi Benő 1 frt. Antal Péter
2 frt. Bal la János 50 kr. Hettesheimer 50 kr. ifj. Bagi
László 1 frt. Blaskovics Sándor 50 kr. ifj. Szinnyai Imre
30 kr., ifj. Tormássy Mihály 20 kr., Blaskovics Gyula
20 kr., Hankovszky Imre 1 frt, Csányi Károly 2 frt.,
P. Fekete János 1 frt, összesen 13 frt 20 kr.,
Alulirthoz befolyt adományok egész összege 319
frt 59 , mely a f. é június 30-káig tőkésitett kamatokkal együtt 354 frt 13 krt tesz.
Ez összeg — miután a családi kegyelet a sirkőemléket már felállította — a kecskeméti reform, egyháztanács határozata folytán, a család óhajtásával egyezőleg „ T a t a i a l a p í t v á n y " cím alatt ösztöndijalapul fog szolgálni, melynek kamatai, a helybeli főiskolában
tanuló egy bölcsész és egy jogász ifjú közt fognak az
1877/8-diki tanévtől kezdve egyenlő részben kiosztatni.
Midőn egy részről szives köszönetet mondok az
eddigi gyűjtésekért és adakozásokért: másrészről bátor
vagyok azok folytatásáért annyival inkább esedezni, mert
mennél nagyobb összegre növekedik az említett tőkealapitvány, annál jelentékenyebb segélyben részesülhet
í főiskolánk két szorgalmas és jó magavisaletű növendéke.
FÖRDŐS LAJOS
reform, lelkész.

i h i i i r i d i e t i e s i e i k : .

A T H

legújabb kiadásai.

M O E

(Budapest, Haas palotában.)

1877. Országgyűlési Törvények Nyolcadrét n a g y b e t ű s k i a d á s
Előfizetési ára postai bérmentes küldéssel 3
frt Díszes zsebkiadás. Előfizetési ára 3 frt. Olcsó kiadás. Előfizetési ára 2 frt 40 kr.
1877. Rendeletek Gyűjteménye. Előfizetési ára postai bérmentes küldéssel 3 frt 80 kr.
é
A gyamsági

és

gondnoksági

ügyek

z

i

rendezése

K

l

1877.

XX. t. c. 50 kr.
A z u j Uzsora törvények 1 6 k r .
U t a s í t á s a földadó szabályozási törvény azon r e n d e l e t e i n e k v é g r e h a j t á s á h o z , melyek a minőségi osztályok
é s tiszta jövedelmi fokozatok f e l á l l í t á s á r a vonatkoznak 4 0 k r .
R e n d e l e t földadó-katasteri munkálatok
kiigazításának
ellenőrzése t á r g y á b a n 4 0 k r .
S z a b á l y r e n d e l e t a közadó-kezelési tö: vényben e l ő s o r o l t
elemi csapások által o k o z o t t károk f e l v é t e l e , a

kárfelvételi munkák készítése, felülvizsgálása és az
adóelengedés megállapítása tárgyában 20 kr.
Uj szabályrendelet a bélyeg- és illetéktartozások nyilvántartására, behajtására és befizetésére nézve 20 kr.
Magyarország uj közigazgatási beosztása 4 0 k r .
1876. Igazságügyi rendeletek gyűjteménye 8 0 k r .
U j t ö r v é n y a közegészségügy rendezéséről.

kiadás 40 kr. — A belügyministeri

a

d

á

o

l

i

;

1876. 2 7 . t. c . Az uj váltótörvény 4 0 k r . F ü g g e l é k a z
uj váltótörvényhez. V á l t ó e l j á r á s 4 0 k r . E g y ü t t

díszkötésben 1 frt. 20 kr.
1876. 15. t. c. A közadók kezeléséről 4 0 k r .

Függelék

az uj közadó törvényhez. Pénzügym. rendeletek és
u t a s í t á s o k a z adófelügyelökröl,

é s a z adóbehajtási

eljárásról 80 kr. (Pénzügyi törvények és szabályok
5-dik füzet.)
1876. 2 8 . t. c. A népiskolai

hatóságokról 2 0 k r .

gelék a népiskolai töryényekhez

1876.
1876.
1876.

2-dik

szabályren-

d e l e t e k k e l halottkémlésről, a vérbocsátásról, az
á r t a l m a s tápszerek lefoglalásáról, a kórházakról,

s

1876.

stb. 80 kr.

Füg

A közokt. minisz-

t é r i u m utasításai a polgári községek, a p o l g . községi iskolaszékek, é s a népoktatási t a n i n t é z e t e k
gondnoksága s z á m á r a 6 0 k r .
5 . t. c . A községi t ö r v é n y módositása 2 0 k r .
6 . 7. t c . Az uj közigazgatási t ö r v é n y e k . Fegyelmi
eljárás. Közigazgatási bizottságok. 4 0 k r .
1 3 . t. c . A cseléd é s gazda közti viszony s z a b á l y o z á s á r ó l , a gazdasági munkásokról é s napszámo
sokról. 4 0 k r .
1 6 . t. c . A végrendeletek, öröklési szerződések
és h a l á l e s e t r e szóló ajándékozások alaki kellékeiről. 20 kr.

Mindezen, ugy az összes 1867—1876. törvények í ^ á t l i M ó r kiadásaiból akár 8 - a d r é t n a g y betűs, akár díszes z s e b k i a d á s b a n kaphatók. Az összes 1867—1876. T ö r v é n y k e z é s t és közigazga-

tást felölelő teljes jegyzékekkel ingyen szolgálunk.
Vázlatok közép Ázsiából. Ujabb adalékok az OXUS melléki országok ismeretéhez Irta Vámbéry Ármin II. kiad. 1.60 kr.

Éjszak-Amerika 1876-ban. Irta Kecskeméty Aurél 3 frt 60 kr.
gST*
M Ó R könyvkereskedése BUDAPESTEN a H a a s - p a l o t á b a n mindennemű irodalmi
megbízásokat a legnagyobb g y o r s a s á g g a l , pontossággal ós j u t á n y o s á n teljesít.
Casinók, olvasó egyletek, népkörök, községi- ifjúsági- é s i s k o l a i - k ö n y v t á r a k , s z ó v a l m i n d e n n e m ű közmivelödési-egyle-

tek a lehető támogatásban, elengedésben és ajándékmüvekben részegülnek. Könyvjegyzékek a világ-irodalom minden nyelvén és minden szakból ingyen bérmentve küldetnek.

A Selmecbányái ág. hitv. evang. egyház alsó-utcai elemi iskolájánál üresedésbe jővén a t a n í t ó i s
azzal egybekötött o r g o n i s t a állomás, erre ezennel pá'yázat hirdettetik.

Ezen állomással járó évi jövedelem

körül belől 7 0 0 o. é. f r t és szabad lakás.
A pályázóktól megkívántatik, hogy a tótnyelvben
a magyarban s legalább némileg a németben,

— mely egyszersmind oktatási nyelv — azután

nem különben az orgonálásban is jártasak legyenek.

szerelt folyamodványok folyó évi augusztus 31-dikéig az alólirthoz

beküldendők.

Selmecbányán, 1 8 7 7 . augusztus 8.

Hrencsik
1—3

Károly,

ev. lelkész.

A fel-

A sziget-szent-miklósi reform, hitfelekezeti népiskolában segéd-tanitói állomásra.
Fizetés: 3 0 0 o. é. frt készpénz egy évre és lakásul egy szoba. Pályázni kivánók bizonyítványaikat folyó hó 25-ikéig a ref, lelkészi hivatalhoz küldjék be.

Papp

Károly,
lelkész.

P

á

l

y

á

z

a

t

.

A szatmár-németi helv. hitv. gymnasium V- és Yl-dik osztályában a latin-, görög- és magyarnyelv
tanszéke megüresedvén, ennek betöltése végett pályázat nyittatik.
E tanszék óvi javadalmai : a) 5 0 0 frt a gymn. pénztárból,
házi pénztárból,

b) 12 frt alapítványi kamat, az egy-

c) Használata egy az intézet közelében levő házas teleknek,

melyen két külön

osztályban

összesen 6 szoba, 2 kamara, 2 konyha, 2 pince, 1 sertés- és 1 marha-ól, s 1 félszer van, ezekhez terjedelmes kert. d) Egy lucernás a város közelében s mintegy 5 köblös nagyságú szántóföld, e) Házhoz beszállítva 8 öl kemény tűzifa, melyből egy tanterem is füttetendő. f) Osztalék a mellékjövedelmekben.

Azonban

a tanügyi bizottság további intézkedésétől függ, hogy ezen javadalom 7 6 0 frt készpénzre, 8 öl tűzifára, s
s a uiellékjövedelmekbeni osztalékra változtattassók át.
A megválasztott tanár k ö t e l e s a gymn. tanári nyugdíjintézetbe belépni, s e célra 1 0 0 frt fog
fizetéséből

részletenkiut egyszersmindenkorra levonatni; továbbá állomását legkésőbb szeptember 5-dik napjáig

elfog'alni.

Pályázati határnap folyó évi augusztus 16-dika.

Választás augusztus 19-én délelőtti 11 óra.

Áz ezen állomást elnyerni szándékozók okmányokkal kellőleg fölszerelt kérvényeiket ,,tek. F a r k a s

Antal

tanügy-bizottsági elnök úrhoz Szatmáron" címezzék.
Kelt Szatmáron, 1877. julius 2 5 .
3—3

i g r a / z g r s u t ó s á i g r -

F r o t e s t á n s

i s k o l a i

t a n k ö n y v e k .

Kokai Lajos prot. irod. központi könyvkersskedssebsn kaphatók:
Ballagi

M.

,,A héber nyelv tankönyve.'

1 frt 8 0 kr.

Batizfalvi

J.

,,Földrajz elemei." 10, Ha(áS.

Batizfalvi

J.

„Világtörténet"

algymn.

8 0

kr.

J.

„Világtörténet"

„Keresztyén

használatára. 70 kr.

„Bibliai ismertetés." 5 0 kr.

I. rész 70 kr. II. rósz 7 0 kr.
L.

„Stilisztika."

I. rósz:

irály tan

3 0 kr. II. rész. s z e r k e z e t t a n
Noszág

J. „Keresztyén erkölcstan" evang. főgymn.
J.

B. „Magyar olvasókönyv" közóptanodák haszn.

Névy

Pálfy

1 frt

1 frt 3 0 kr.

J. „Kétszer 5 2 bibliai történet." 4 0 kr.
J.

„A ker. egyház története"

evang.

iskolák

használatra. 36 kr.

használatára. 7 0 kr.
Batizfalvi

Gyulay

felgyinn. használatra.

I. rész 2 frt. II. rósz 1 frt 5 0 kr.
Batizfalvi

J.

használatra.

3 rósz. Egy-egy 6 0 kr
Batizfalvi

Bocsor

hittan''

evang.

főgymn.

Ugyanaz g y m n a s i u m o k

haszn. 80 kr.

Szénássy S. Virgilius Aeneis ének I. II. könyve 80 kr.

Ezenkívül a sárospataki iskolakönyvek főraktára is nálam van, s minden
más kiadónál megjelent könyvet gyorsan megszerzek. Üzleti vezérelvem;

becsületesség és pontosság!
Kókai
2—4

Lajos,

prot. irod. könyvárus, Károly-utca 25. szám.

Előfizetési fefhivás „BIBLIAMAGYARÁZATOK A SZÓSZÉKEN" cimü munkára.
Irta BARAKONYI KRISTÓF, ref. s.-lelkész.
A magyar protestáns egyház kebelében megindult mozgalommal, jóllehet egyházi irodalmunk is szép virágzásnak indulhatott; de az encyclopaedisticus és a szorosabb értelemben vett theologiai munkák eredeti kiadása, vagy
a külföldi irodalom termékeinek átültetése közben, a nagy számmal megjelent egyházi beszédek mellett, a biblia
népszerű ismertetésének régen mivelés nélkül hagyott ága, teljesen munkások nélkül maradt. A mit a boldogemlékű
Szikszay ,,Biblia SZÖvétneké"-vel maga elé tűzött, az ó- és újszövetségi Írásmagyarázat egész kiadására, halálával
teljesen félbeszakadt. A csaknem félszázaddal később megjelent Wohlfart-féle magyarázat pedig egészen más célra
volt szánva, mint a templomi szószékből a nép előtt tartandó biblia-olvasás vagy magyarázatokra. S mert a jelzett
két munkán kivül — leszámítva a ma már csak antiquariumokban található „Bibliatárház"-at és a „Szentírás Summájá"-t, a „papi dolgozatok* — egyik és másik füzetében elszórva megjelent dolgozatokon kivül mind ez ideig
semmit nem találunk : a nt. lelkészi és tanitói kar kizárólag a külföld, jelesen a német irodalom termékeire van
utalva. Szerencsésnek érzem magamat, hogy egyházirodalmunk ezen rég mivelés nélkül hagyott terén egy valóban
hézagpótló művet bocsáthatok közre, t. B a r a k ó n y i K r i s t ó f úr fentjelzett munkájában.

S a j t ó alatt v a n s m é g folyvást elő lehet fizetni
„Bibliamagyarázatok a szószéken" cimű legkedvezőbb bírálattal fogadott egyházirodalmi munkára, irta "Barakonyi
Kristóf ref. s.-lelkész. Tartalmaz 20 külön textusra irt, teljesen önálló és legnagyobb részt az a d v e n t i i d ő k ö z b e n
és ünnepi alkalmakkal használható, népies irányú dolgozatot, s azonkívül a függelékben 5 egyházi beszédet.

Előfizetési ára postai bérmentes küldéssel 1 f r t 3 0
Midőn a még következő bírálatokra az olvasó

figyelmét

kr. a bolti ára magasabb leend.

felhívom, maradtam Miskolcon,

1877. augusztus hó (>-án.

FRJENKEL E. miskolci és nyíregyházi kiadó-könyvárus,
A kiadó-tulajdonos urnák, egyházi irodalmunk iránt több izben s jelen mű kiadása által is tanúsított jó szándékát szívesen eló'mozdítom, azon nyilatkozatommal, hogy a kiadásra szánt mű, mind tartalmánál, mind világos s tiszta nyelvezeténél fogva nyereség lesz egyházi irodalmunkra: ennélfogva tisztelettel ajánlom ezt a lelkész és tanitói karnak. Miskolc, 1877. jun. 15. líun
Bertalan, superintendens.
B a r a k o n y i K r i s t ó f , ref. s.-lelkész úr „Bibliamagyarázatok a szószéken" cimű művének kéziratát nagy figyelemmel átolvasván,
azt m i n t e g y h á z i i r o d a l m u n k b a n h é z a g p ó t l ó n ű í v e t , veló's tartalma, könnyen folyó nyelvezete, a szentírásban nagy jártasságot tanúsító,
ügyesen használt bibliai idézetei s általában irodalmi színvonalon álló voltánál fogva, lelkésztársaim figyelmébe s pártfogásába jó lelkiismerettel ajánlom. — Miskolc, 1877. junius 16.
Gyöngyösy Sámuel, reform, lelkész.
Tiszt. B a r a k o n y i K r i s t ó f úr által hozzám áttekintés végett küldött „Bibliamagyarázatok a szószéken" cimű dolgozatát én
gondosan átnéztem s mondhatom, hogy ez a mű a pártolást megérdemli, mert irodalmunkban hézagot pótol s tiszta világos nyelven, a szentírási helyek ügyes felhasználásával és alkalmazásával van irva ; kívánatos, hogy mennél szélesebb elterjedést nyerjen. — Budapest, 1877. évi
május hó 7-dikén.
1— 3
Farkas
József,
theologiai tanár.

D O B R O W S Z Y

és

F R A N K É

ezelőtt ROSENBERG TESTVÉREK

könyvkereskedése
Budapest, IY. egyetem-utca 2. sz.
JLz e l s ő l i a z a i

tal£aI•él£pérlztál•

A közelgő iskolai évre ajánljuk

az

p a l o t á j á b a n .

elemi-, n é p - és p o l g á r i

iskolák, úgy a tanitó- s tanitónö-képezdék
t a n i t ó i figyelmébe f l l i s a i l f e l s z e r e l t

t. t a n á r a i

és

iskolai-könyvkereskedésünket,
hol

a hazai

iskolákban

mindenkor készletben

használt

minden

tan-

és

segédkönyv

található.

Tömeges megrendeléseknél kedvezmény nyujtatik.
-A-

m e g ' r e n . d . e l é s e l s :

g y o r s a n

é s

p o n t o s a n

t e l j e s i t t e t nel£_

Mély tisztelettel
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'

Dobroivsky

és Franké.

Pályázat ágost. hitv. ev. külföldi egyetemre menő több rendbeli
hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.
A Glosius Sámuel- és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. h. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel
közhírré teszi,

hogy a íöntirt alapítványból külhoni egyetemeken

gymnasiumi tanár-pályára készülő ifjak számára tiz rendbeli,

tanuló ág. hitv. ev. lelkészi,

vagy pedig

egyenként 2 1 0 német birodalmi markból álló

ösztöndíjat fog a jövő 1 8 7 7 — 7 8 - d i k tanévre kiosztani. Ezen ösztöndíjak egymás utáni két éven átékezhetko.
A z
1. Ha hittani jelölt

e l n y e r l i e t é s

a folyamodó,

f e l t é t e l e i

:

akkor már is két évi folyamot jól

végzett

légyen valamely

magyarhoni protestáns theologiai intézetben, és ha candidaticnmmal bir, ezt is igazolja.
2. H a 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. Azonkivül mindenik folyamodó a választott pálya különbsége nélkül legyen :
a] magyarországi születésű s ágostai hitvallású ;
b] a magyar nyelvet tudományosan

ismerje,

helyesen

irja és beszélje,

mely

körülmény

hiteles?

külön bizonyítvány által igazolandó be ;
c] legyen feddhetlen erkölcsű, jellemű és jeles szorgalmú.
Ezen kellékeknek mindenben meg nem felelő kérvények
Ennélfogva felhívatnak

ezennel

külhoni

egyetemekén

kik már egy év óta a Glosius Sámuel- és Dániel-féle

figyelembe

levő

nem vétetnek.

mindazon lelkész- vagy tanár-jelöltek,

ösztöndíjak élvezetében vannak,

hogyha még további

egy évre kiilegyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttök tudvalevő feltételek
teljesítése mellett, 1877. szeptember 15-dikéig alóliiott elnökségnél kérvényileg jelentsék be.
Felhívatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló, vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- és tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett minőségi feltételeknek megbírván felelni, ilyen ösztön
díjat a jövő 1 8 7 7 — 7 8 . tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent megirt kellékeknek kétségteleu

beigazolására

akár eredetiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tauodai — ha van candidaticumi — vagy egyetemi
és egyébb

bizonyítványokkal

ellátott,

az alább

kikötött

tanítási

kötelezettséget is tartalmazó,

sajátkezűen

irt és aláirt, lakhelyükkel ós az utolsó posta-állomással jegyzett kérvényöket folyó évi szeptember

15-dikéig

való határidő előtt, (melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve, alólirt elnökséghez (Budapest Y. fő-út 3. sz.) küldjék be
A megszavazott

ösztöndíjat a díjnyertes

annak második fele kezdetén,
egyszersmind a második

miután

hit- és tanár-jelöltek

nem a tanév elején,

bizonyítványaikat az illető egyetemen

félévre lett beiratásuk

hanem csak

sikerrel töltött első félévről és

felől is (Prequentations-Zeugniss und Anmeldungsbogen) a

2 1 0 német birodalmi markról szóló, sajátkezű nyugtájokkal együtt előlegesen beküldötték, fogják posta utján
bérmentesen megkapni, mi végre szükséges, hogy egyetemi lakásukat a nyugta beküldésekor pontosan megírják.
A ki ezen hit- és tanárjelöl ti ösztöndíjat már egy évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében csak úgy maradhat meg, ha reájuk ujabban is érdemesnek tapasztaltatott;
évben a philosophiát,

beleértve philologiát és kivált erkölcstani philosophiát is,

ha továbbá már az elsó

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 ág. ev. magyar-német

egyházgyülekezet

tanodájában,

ha kívántatni

fog, mérsékelt díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend.
Budapest, 1 8 7 7 . augusztus hó 11.

Fabiny
1—3

Teojil,

az ösztöndíj osztó bizottság elnöke.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos . Dl\ Ballagi Mór. Főmunkatárs : F a r k a s J ó z s e f .
Nyomatott: D e u t s c h M. féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.
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Huszadik évfolyam.
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Budapest, 1877. augusztus 19.
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Szerkesztő-

KIAD

Előfizetési

és

d.ij:

Hirdetések dija:
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja, — Bélyegdij
külön 30 kr.

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

Ó-HIVATAL:

VIII ker. Mária-utca 10. sz. I. em.

Teljes számú példányokkal

mindég- szolgálhatunk.

Sejtettük mindjárt, hogy a zavarnak magából az
egyház kebeléből kellett kiindulnia,

Zavargások a pancsovai ev. egyházban.

hogy sem jogosíthatta
Mult vasárnap délután a pancsovai evang. egyház több tagja aláírásával ellátott, következő táviratot

fel a pancsovai

magistratust,

hogy az egyházi joghatóság lábbal tiprása által a bajt
még Develje.

vettük:

Időközben a felszólításunkra megjött bővebb tu-

,,Esperesi
tások

ami azonban se-

12.

hivatal

rész

4. pont

előmunkálatokra
gyűlés

által a bányakerületi
B] alapján

vonatkozó

megtartása

közben

alesperes

vár ami Istenünk"

a gyűlést

föl

városi

a megnyitó-ima
,,Erös

papválasztási

és rendesen

a pancsovai
lett

utasi-

dósításokból

értesültünk,

hogy

mint sok más helyt,

ugy Pancsóván is, pár évvel ezelőtt az u. n. nadrágos

hirdetett

köz-

osztály és a köznép

között

súrlódások

támadtak. A

hatóság

által

presbyterium

régibb

választása

alkalmával a

oszlatva,

mire

eléneklése

az
után

elnapolta."

egyik

néppárt győzvén,

Schneeberger

János,

akkori derék

lelkészük jónak látta a zavargó egyházat az uj verbászival fölcserélni, ahová meghítták.

Abban a liiszemben, hogy nem puszta tudomás-

Mult évi októberben uj papválasztásra kerülvén

vétel végett történt az értesítés, és részünkről készek

a sor, „ sikerült a felforgató

lévén egyházainknak minden alkalommal

tudósítás — a többséget magához ragadni az által, hogy

szerint szolgálni,

tehetségünk

azonnal bővebb tudósítást

kértünk

a község túlnyomó

részét

pártnak — így szól a

tevő köznéppel elhitették,

és más nap fölmentünk a távirattal a vallás és köz-

hogy jelöltjük az eddigi papidíj fele részéért vállalja

oktatási minisztériumhoz.

a hivatalt,

Itt már tudtak az ügyről,

mert a pancsovai városi hatóság az eleve kihirdetett
gyűlést

s hogy

azt az egyházi

hatóság is he-

lyesli. "

megelőzőleg kérdést tett a minisztériumnál

Erre a község

akkori

felügyelője valamint

az

a követendő eljárás iránt, miután a községi felügyelő

összes presbyterium is leköszönvén, az értelmiség az

a gyűlés megtartását ellenzette; amire a minisztérium

egyházi ügyektől végkép vissza vonult.

részéről, az ügy voltaképeni mibenléte előtte ismeretes

Azonban, az újonnan választott lelkész, ki mult

nem lévén, az az általános utasítás küldetett le, hogy

év december havában hivatalát

egyházi ügy forogván kérdésben,

hónapig működött,

hatóság a karhatalmi

ovakodjék a városi

beavatkozástól.

Egyúttal tele-

grafiroztatott a superintendensi hivatalnak, hogy
mint illetékes

hatóság

tegye

meg a további

az,

intéz-

kedéseket.
A ministerium

halál elragadta.
maradván,

Az egyház tehát

a visszavonult párt

készválasztás

elfoglalta,

amint látjuk,

pár

ismét pap nélkül

a küszöbön álló lel-

kedveért idején valónak

cselekvés terére lépni annyival inkább,
eljárása,

csak

mert folyó évi május hóban őt a

látta ismét a
miután most

egészen

már állítólag részén van az egyház többsége. Ezt a

correct volt, s mi csak azt nem értettük, mikép tör-

jelenleg kormányon lévő presbyterium és ennek feje,

ténhetett még is az esperesileg elrendelt gyűlés fel-

a

oszlatása.

vannak,

községi

felügyelő is sejtvén,

mindenképen

hogy a pap választás ügyében

azon

tartandó elő66

leges közgyűlést, mint a melyen a presbyterium izo- I veszi, karhatalmat csakugyan nem alkalmaz, mert
lált állapota okvetlen ki fogna tűnni, megakadáhiszen a város fegyveres hadát ki nem rukkoltatta,
lyozzák,
hanem csak ugy szép hegedűszóban h i v a t a l n o k által
Az esperesség az egyház jövendő békéjét tartva
szemelőtt.,

múlhatatlan

szükségét

látja

az

előleges

tudatja a gyűlés elnökével, hogy ha nem takarodnak
el jo szerivel, majd más eszközökhöz nyúl.

köztanácskozásnak, de mind hiába sürgette a felügye-

Kezünk közt van egy plakátforma

hirdetmény,

lőnél a gyűlés egybehivatását, ő egyszerűen nem enge-

melyben

delmeskedett.

megkeresésére a politikai hatóság az egyházi gyűlés

Erre az esperes a fungens
fordult, meghagyván neki,

helyettes lelkészhez

hogy folyó hó 12-dikére

a

nagybuzgalmú

megtartását

betiltja. E

helyettes nagy

felügyelő

tudatja,

hogy

rendeletben a polgármesteri

tudósán fejtegeti a hívek előtt azon

híjjá össze a közgyűlést, egyszersmind kiküldte Buj-

egyházi rendeleteket, melyek értelmében az esperesség

kovszky alesperes urat a tanácskozás vezetésére. Buj-

által elrendelt

kovszky alesperes ür, a kitűzött napon mint esperes-

rendeletet a derék felügyelő igy rekeszti b e :

sógi kiküldött megjelent, és midőn a gyűlést
nyörgéssel
megjelent

megakarta
a városi

nyújtván az

oltár előtt

előkö-

,,Ich fordere demnach die Geineinde-Mitglieder
auf, dieser behördlichen Anordnung umsomehr Folge

egy hivatalnoka és át-

zu geben, als gegen die Renitenten sofort gesetzlich

az

imádság

álló alesperesnek a pecsétes

levelet, szóval is felszólitá, hogy oszlassa el a gyű-

eingeschritten wird. Pancsova, den 11. August 1 8 7 7 .
L. G r o s j e a n ,

lést, különben keményebb eszközökhöz lesz kénytelen
nyúlni.

— A többit

a

fenntebb

közlött

táviratból

tudjuk.
szerint. Ennek ellenében Grosjean,
ú r a „Pester Lloyd"
értelmében

neki

„Egyéöiránt

községi felügyelő

hivatalos

kötelessége

úgymond,

gyűlést

nem,

hivatalnoka

natban, midőn
zást a hatósági

hanem
által

volt az
betiltatni.

a törvénytelen convent fel-

oszlatása sem nem az előkönyörgés
hatalommal

előadása

bányakerületi utasítá-

esperességi hivatal által elrendelt

tanítja az espereseket,

hogy kell

az egyházi törvé-

úr,

visz,

ki hivatalos hirdetményeket

tesz közzé és büntetésekkel fenyeget.
Az ember saját szemének nem hisz, mikor ilyeneket

alkotmányos államban

történtekül olvas.

nem ismeri a pancsovai tanács a hatóságoknak törvény által kiszabott hatáskörét ?
poroszlókból

vagy

tudatlan

állanak a mi városi httóságaink,

mit rendel a törvény ? Ha Cicero a pancsovai magis-

alesperes úr a tanácsko-

tratust ismeri, bezzeg soha sem irta volna:

felsőségével

háza iránti nagy szeretetből,
mint holmi haszontalanságot

is kiköt, és egy-

az egyházi autonomiát
föl sem

véve, a világi

hatósághoz fordul, hogy egyházi felsőbbségének neki
nem tetsző intézkedéseit meghiúsítsa!
Hát még az a pancsovai városi hatóság nem ritka

„magistra-

tus lex est loquens."

ellenére megakarta nyitni."

a ki a törvény iránti csupa tiszte-

Igaz,
kis

hogy egyházi

nehézség

van.

Mert

szempontból
a

a

bányakerületi

sokban egyfelől I. rész 2. pontjában ez áll:
lés, minden

kérdésben

fontosabb ügyben

utasítá„közgyű-

(papválasztás stb.) a

helyi ügyelő s pap ikerelnöklete alatt, általok közösen kitűzendő napon tartandó;" másfelől
utasítások
lasztó

XII.

rósz

közgyűlés

zik." Jelen

4.

ugyanazon

pontja igy szól:

„Papvá-

kitűzése az esperes jogához taito-

esetben

tehát

az egyházi felügyelő az

példánya-e a felsősége parancsait szó szerint teljesítő

utasítások első része 2-dik pontjára hivatkozik,

közegeknek? H o g y alázatos submissióját bebizonyítsa,

az esperes az

tudakozódik

kedett.

eshetőségek

előre a

Hát

a városi hatóságnak csak

történt, épen abban a pilla-

tilalom

szerppet

kiknek kérdéses esetekben a ministerium mondja meg,

Bujkovszky

még törvényes

őrfőnöki

alatt, sem kar-

Mily szeretetre méltó, kedves egy felügyelő az
a Grosjean
letből

Micsoda felfordult világ az, hol a polgári hatóság

2 2 5 . számában közlött nyilat-

kozatában azt vitatja, hogy a

egy

Inspektor."

nyeket értelmezni, ós viszont egyházi hivatalnok rend-

Ez a dolog lefolyása a mi tudósítónk

sok

meg nem tartható. S e szép

közben

nyitni,

hatóság

gyűlés

ministeriumnál, hogy bizonyos

beálltára mitévő legyen, ós mikor az, a

utóbbi

passusra

támaszkodva

inig
intéz-

De hát a városi hatóságra tartozó dolog-e e z ?

dolog részleteit nem ismervén, a törvény értelmében

azt illeti-e kétes egyházi

ugyau, de egész általánosságban felel: akkor a derék

még ha

magistratus a felsőbb helyről vett utasítást betű szerint

már csak a józan ész is a magistratusnak, hogy itt

ügyekben a döntő szó ? S

ügy lenne is, nem

azt diktálhatta volna-e

nem
az

az a

kórdós,

egyházi

ki

értelmezi

utasítás

helyesen

egymásnak

m o n d ó h e l y e i t , az e s p e r e s - e v a g y
úr? hanem,

hogy

a

papválasztási

úr

ós

lönbözőkópen azon elvek, hagyományok vagy érdekek

megálla-

nevében, ha nem is azért, hogy fentartsák a feledé-

az

esperes

meg a magisztrátus,

hogy

de legalább azért,

esetben

szemben

az

egyháznak

álló pörös

fél, s

úrnak

felügyelőnek, parancsoló

felsőbb-

dolog érdemére nézve
egyszerűen

nem

tanácsnak

a

semmit sem gondolnia, hanem

avatkoznia

oly

dologba, melyhez a

Valóban, hogy merő
esetet

mondanunk,

botorságnak ne kelljen az
csak az az egy

lehetőség

gondolható, hogy a városi hatóság mint rendőri közeg
Ámde ez esetben meg

tromállapotban

élünk-e,

hogy

azt

kérdezzük: Os-

törvényes

hatóságok

cselekvónyeit vizsgálatianul, rendőri eljárás alá helyezik? Ha ilyeket tehet egy városi hatóság, mi az, a
mit nem tehet a hatalom, ós mi értelme marad akkor
az alkotmányosságnak ? Szóval akármely oldalról nézzük az esetet, mindenképen csak nagyszerű botrányra
lyukadunk ki.

kezünk,

körülbelől

ezelőtt

negyven

évvel

történtek.

kevés ideig tartottak, és semmi célt sem értek el. A
helyes ügy vódelmezósére

nem

álltak

kedvező téren

ós csakis a megtérítettekről prédikálgattak. A v a s á r megszentelésére

működéséről szólunk,

alakult

társulatok

melyek a román Svájcban egy

időben nagyrn megszaporodtak, egyetemes gyűléseket
tartottak

s számos

kiadványokat bocsátottak napvi-

lágra a célból, hogy az emlékbe felidézzék a vasárnap
jótéteményeit,
módot,

örömeit,

a mint

az

előnyeit, a kötelességet és a

„Ur napját*

megszentelni kell.

Mivel a polgári törvény sok helyt elegendő volt arra,
hogy

megakadályozzák az isteni rendelmény

külső

megsértését,

e tekintetben

már

hettek valamit ós azon társulatok

minden

alig

követel-

működése

eredmény nélkül m a r a d t ; de néhányan

legális

figyelmesebbek

kezdtek lenni s bizonyos reformok vitettek be a kegyes

Legsiralmasabb a dologban még túlfelől az, hogy
a pancsovai városi tanács most a ministerium utasításával fog takaródzni,
felelősségére cselekvő

mintha nem is önálló,
közeg volna

a

városi

saját
magis-

tratus, hauem a kormánynak oly végrehajtó testülete,
mely annak vak eszközeképen cselekszik.

Pedig már

egy régi író megmondta:
sed qui Rempublicam admínistrant,

sapientiam habeant oportet,

családok

szokásaiba,

tésztába s nem
idő múlva,

volt

de a kovász
képes azt

nem

hatott

felkeleszteni.

be a
Kevés

1845-ben másféle dolgok foglalkoztatták

a közvéleményt ós a társulatok,
bomlottak volna,

sokat

Csaknem kizárólagosan

a nélkül, hogy fel-

vesztettek
vallásos

tevékenységükből.

szempontjuk csak a

már meggyőzött személyek eiőtt bírtak némi értékkel,

Qui navem gubernant, aliena voce jussuque utuuut

in seipsis

non sít opus aliena

voce.

azokat

pedig

törvénynyel,

közönyösöknek
sem

a

hagyta, a kik „sem a

prófétákkal"

nem

sokat

gon-

doltak.
Egy másik kísérlet jött létre valamivel későbben

Az ügy most már illetékes kézben van, és bízunk a superintendens úr ismert erólyességében, hogy
az

ered-

Az e nemű első kísérletek, melyekre még emlé-

nap

mellett hogy nem ért, semmi köze sincsen.

tur;

hogy az nyílt maradjon s hogy valami

Azok egy pillanatig némi viszhangot keltettek, de csak

De nem is kellett volna a városi

járt el.

végre,

hogy uj<:a felidézzék a kérdést a

ményt idézzenek elő.

mint

s ége?

egész

kenységbe sülyedt szabályokat és a zsidó vagy keresz-

Hogy

Grosjean

h o g y a z e s p e r e s s é g, G r o s j e a n
helyi

kü-

úrnál?

ez

részével

De helyettük mások őrködtek ós működtek

tyén szombatnak szigorú és formális szemelőtt tartását,

vagy

nem g o n d o l t a
Grosjean

ín.

espe-

urat?

módozat

a rendelkezés joga

van-e

nagy

é r t e l m e z é s i j o g a az

illeti-e, vagy G r o s j e a n

pításában
úrnál

Grosjean

hogy á l t a l á b a n ily k é t e s eset-

b e n , az u t a s í t á s
rességet

Egy társadalmi kérdés.

ellent-

egyházhatóság

jogkörén

ejtett

sérelmet

zsebre

dugni nem fogja.

Párizsban néhány kitűnő angol és francia

egyéniség

kezdeményezése által ; Cuchrane nevével egygyé lett
azon egészen philautropikus kísérlet, melynek legfőbb
hibája az volt, hogy kezdettől fogva nagyon is loka-

DR. BALLAGI

MÓR.

lizálva

volt

bízva.

Cochrane és barátai a Vivienne és Richelieu

s csakis

kinek-kinek

jótetszésére
65*

volt

utcát választották ki maguknak működési
minden raktárt megvizsgáltak

terül,

egymás után,

hol

bebizo-

inkább érdekelve vannak az otthoni
tása által,

szünidő megtar-

mintsem hogy az valaha megszűnhetne."

mely reájuk

Montalembert az 1 8 5 0 január 14-diki nevezetes

háramul ha vasárnap pihennek, a helyett, hogy klien-

ülésben ugyanezen ügyet védelmezte a francia törvény-

seik folytonos

hozó gyűlés előtt.

nyítani akarván mindenkinek az előnyt,
rabszolgái

maradnak.

Ezzel szemben

Összegyűjtötték

csakis egy kifogás lehetett: a szomszéd versenye; de
ha a szomszéd is bezárja ajtaját, azon kifogás magától

vésbbé

elesik.

mondjuk —

Kivitték,

hogy

mindnyájan

csatlakozzanak s

Szerencsétlenségre

ez nem

sokáig

tartott.

Némely

keresztyénieskedésben

embereknek

bizonyságait,

legke-

hogy úgy

hitvallomásait.

Diderot így szól:

bizonyos idő múlva egészen londoni kinézése volt azon
két utcának ; sem áruló, tehát vevő sem volt többé.

gyanús

a

Azon mód,

hogy

hét

napot

számítunk, és a hetediket megülljük, csaknem minden
néppel közös volt. Ez a legrégibb őskorból származik ;

hátsó

és ez a teremtésnek egyik emlékoszlopa. A hetekke 1

raktárban ; mások üzletüket oly utódoknak adták át,

való számítás szokása uralkodott a chaldeusoknál, az

akik nem érezték magukat kötve ós a verseny mindig

egyptomiaknál, sőt még az északi népeknél is, ós fel-

meglévén,

találjuk azt a peruiaknál." (E n c y c 1 o p é d i e, ar-

kevésbé szőrszálhasogatók

utcában

titokban

ha nem is azon,

az egy

pillanatig

léptekkel tért vissza.

árultak

a

de legalább a szomszéd
elűzött

természet, gyors

ticle S e m a i n e.)

Másrészről pedig a politikának

Laplace így s z ó l : „A hét, azon legrégibb őskor

változandósága derékon vágott ketté minden kivételes

óta, hol eredete elvész,

rendszabályt,

századokon át,

minden oly ujitást,

melynek közvetlen

anyagi haszna nem volt.

megszakítás nélkül kering a

bevegyülvén a különböző

másután következő naptáraiba . .

Azon emberek, kikuek elveik vannak, nem vesztik

Elvitázhatlan bizo-

nyítéka ez az emberi ismeretek ezen emlékei

el könnyen bátorságukat; el lehet mondani, hogy az

gének, hanem azon közös forrásnak is,

elveknek maguknak is van saját életük; azok a leve-

elterjedtek,"

gőben lebegnek, azok minden bukást túlélnek és midőn

hiv. I. Chap. I I I . )

azokat

véglegesen

vesszük észre,

legyőzötteknek hiszszük,

bámulva

hogy újra élnek és hogy újra nőnek.

Az időszaki nyugalomnak ezen kérdése
a levegőben volt,

miszerént az oly

annyira

kevéssé sikerült

(Exposé

„De

és foglalkoztatta a nemzetgazdászokat,

politicai

azt

des

opinions

cimü müvében egy egész fejezetet

szentelt a N y u g a l o m
tározottan

monde,

hogy Necker X V I . Lajos

1' i m p o r t a n c e

religieuses"

régisé-

honnan azok

du s y s t é r n e du

A r r a is hivatkoznak,
ministere

kísérletek dacára az mindig a közvélemény előtt állt
a publicistákat,

népek egy-

állítja,

napjának,

ő a ki nagyon

gazdászathoz,

és hogy hajól

miszerént ha valami

értett

a

morális

az akadémiákat, a parlamenteket, épen úgy mint az

forradalom megengedné a munkásoknak,

egyházi gyü'éseket.

mind a hét napján dolgozzanak, „nem szenved kétséget,

A besanQoni akadémia pályázatot nyitott a vasárnap kérdése fölött.

Perennes nyerte el az első jutal-

mat ; a másodikat a „ C o n t r a d i c t i o n s
ques

u

économi-

hogy a hét

miszerént kevés idő múlva tőlük ezen hót napi munkát
ugyanazon

árért

követelnék,

mint

a mennyit most

hat napi munkáért kapnak."

hires szerzőjének, Proudhonnak Ítélték oda, a

Stewart ( V i s i t t o t h e S o u t h s e a s ) Darwin,

ki az irodalmi világba oly munkával lépett föl ( L a

Michelet, Chevalier, de Toquille stb. neveire egymás-

célébration

utáu hivatkoztak,

du d i m a n c h e

considérée sous

le rapport de V hygiéne publique, de la morale, des

nyeit akarták

relations de famille et de cité, par P — S . Proudhon.

midőn a heti nyugalom anyagi elő-

bebizonyítani.

Dr. Descieux Monfort V Amauryból, M a n u e 1
1

Réimprimé á Paris en 1865.), melyben lelkesül Mózes

d

törvénye iránt ós a melyben egész addig megy, hogy

községi iskolák

így szól:

mit előtte Dr. Farre Londonban, miszerint a hat napi

„A

siuai

törvényhozó

előtt és óta,

nem

h y g i é n e-jében,

ismertek és nem hoztak létre az emberek között semmi

munka utáni

hasonlót

A vasárnapnak,

az

tisztelete

bernek.

a

a keresztyén

szombat intézményéhez.
szombatnak,

melynek

amint

látszik, megcsökkent, újra fel kell támadni egy uapon
az ö teljes fényében . . .

A munkás osztályok sokkal

ép

úgy

melyet

számára

nyugalomnap
szükséges

a

francia

kormány a

elfogadott, azt mutatja ki,

az

aránya a valódi, s hogy
állatnak,

mint

Azután jőnek a miniszteri körlevelek;
hetünk Morny herceg levelére

az

em-

emlékez-

1851. dec. 15-ről ós

a számos hírlapi cikkekre : Franciaországban a „ Constitutionnel",
az „Echo

du

Vannak fogva, a kik dolgoznak, nem mindig adja meg

Belgiumban

nekik a lehetőséget a választásra s azon munkás, ki

Parlament", az „Ami du Foyer" stb.

valamely gazdától kapja kenyerét ép oly kevéssé kö-

a „Debats", a „ P a t r i e " ;

Nem szólunk Angolországról,

ez magától

értetődik,

vetelheti

magának

a vasárnapi

nyugalmat,

a

mily

sem Svájcról, a hol hallgatólagos megegyezés és ha-

kevéssé kényszerítheti a gyárost a munkaadásra akkor,

gyomány által, a vasárnapi munka csaknem általában

midőn a munka szünetel é^ semmi megrendelés sincs.

be

Igen sok pályán a hivatalnoknak niucs más választása,

van szüntetve és hol a hírlapok

óriási

többsége

mint engedelmeskedni, ha azt nem akar ja,hogy el bocsás-

ugyanezen szabálynak hódol
A német napi sajtó is szivére veszi a dolgot ós

sák ; mennie kell, ez az ő egyedüli szabadsága.
Mindazáltal — be kell vallani — a kérdés na-

ötvenhét napilap közül negyvenkettő 1 8 6 8 . jul. 1-je

gyon nehéz; nem tudják pontosan sem azt, hogy hol

óta beszüntette a vasárnapi számot.
Végre Angolországban különböző időkben tartott
különböző

statistikai

bizottságok,

vagy felekezeti színezet nélkül,
morális

szempontból ,

minden

csupán egészségi és

elvitázhatlan

kimutatják a mindennemű

vallásos,

fáradság,

kell megállani ós a kormányok, melyek nem haboztak
a nők és gyermekek

szabályozni

a

gyá-

rakban, melyek megszabják a nyilvános intézetek zár-

bizonyossággal

óráit, melyek megtiltják az éjjeli zajt és tivornyákat,

minden munka,

melyek bizonyos veszélyes termények árulását megszo-

minden foglalkozás, vagy a szellem vagy a test eről-

rítják

tetése félbeszakításának

mindannyi

jótékony

munkáját

voltát

minden hót

vagy

ellenőrzik,

a szabadság

merénylet ,

ellen

elmulasztották

intézett

vizsgálat

a!á

nap közül egy napon. Az 1832-ben az angol parla-

venni, váljon uem léphetnek-e közbe ós milyen mér-

ment által kiküldött bizottság határozottan ezen érte-

tékben arra,

lemben nyilatkozott és a londoni kocsisok társulatának

elegendő időszakos nyugalmat.

az 1868-ik évi jelentése nem haboz kimondani,

mi-

hogy biztosítsanak a kézi munkasoknak

A genfi közhasznossági

társulat

1868-ban azt

szerint; A s i x d a y s c a b m e n , azon koesis, ki hat

határozta egyik tagjának indítványára s azért,

napig dolgozik sokkal erőteljesebb egészségnek, sokkal

gyakorlati jelleget adjon a probléma megoldására irá-

tiszteletreméltóbb külsőnek, sokkal kifejlettebb vállaknak

nyult különböző oldalon tett kutatásoknak, hogy pá-

örvend, mint az, a ki egész héten át foglalkozik.

lyázatot nyit két kérdés f e l e t t :
1. Melyek a heti nyugalmi nap következményei

IV.

az

A mint látjuk, bővében vannak az érvek és az

egyénekre

lennének a puszta

okoskodás

ós a logika

segélyével. De ezen érvektől hiányzott bizonyos egy-

és

a

társadalomra

nézve

egészségi,

nemzetgazdászati ós erkölcsi szempontból ?

ugy meglett volna nyerve, l a az ilynemű ügyek megnyerhetők

hogy

2. Melyek azon legjobb eszközök,

melyek ezen

nyugalom jótéteményeit a társadalom ós ennek minden
tagja számára legjobban biztosíthatják?

más mellettiség ós főként bármi lett légyen is valódi

Két munka lett megkoszorúzva, az egyik Camilie

értékük, nem egyedül jelentek meg a küzdtéren; más

ós Eduárd Rabaudé Castresból, a másik Lucisu J o t -

oly érvek ellen kellett nekik küzdeni, melyeknek szinte

terandé

megvolt a saját

értékük

s

azon

kérdést

intézhette

Brüsselből.

Kevés

idő

múlva

azután

Franciaországban az

magához az ember, nem mintha arról lett volna szó,

erkölcsi ós politikai

hogy latra tegyük a mellette ós ellene szóló

pályázatot a következő tárgyak f e l e t t : „ A heti nyu-

s így határozzunk,

okokat

hanem hogy a többé kevésbé fel-

galom

tudományok

hasznosságáról

a

akadémiája

gyermekekre

nyitott

ós serdülőkre

tétlen elvek jelenlétében lehető-e valami más határo-

nézve erkölcsi, értelmi, művelődési ós az iparnak elő-

zatot hozni, mint a / t , hogy szabad tetszésére eresszük

haladása hármas szempontjából? Lehet-e helyettesíteni

az egészet.

a heti nyugalmat a napi munka tartamának megszór

A kik igy
meg:

beszéltek,

az egyik az,

két

dologról

hogy a világ

minden

feledkeztek
törvényét

ritása által? Mely mértékben léphet közbe a törvény
arra,

hogy a gyermekek

számára

biztosítsa

a

heti

úgy lehet tekinteni, mint a szabadság, sőt a nagyon

nyugalmat? xMely intézkedések által lehet, feltétlenül

egyéni szabadság ellen intézett merényletet; a másik

fentartván

a mennyiben

azt

erősítgetik,

nem

volt

szabadsági

kórdós. Azon kerókzet, melybe nagyon gyakran azok

az

egyéni

szabadságot,

támogatni

ezen

nyugalom szokását, szabályozni ós haszuosítni annak
alkalmazását

mely 1^76. február havában nyittatott meg, az elemi iskolákat elvégzett leányok vétetnek fel.
koszorúzott emlékiratok közül az egyiket Lefort a
78) A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló n a g y
fellebbezési törvényszék ügyvéde, és a másikat Julién
k á r o l y i róm. kath. nagygymnasium értesítője. Igazgató
Hayem, jogi licentiatus irták.
Dr. Magyarász Ince. Értekezések : Az intézet rövid tör1869-ben uj pályázat a román svájci theologiai
ténete, Dr. Magyarásztól. Egy pár paedagogiai tollvonás
tanulók közt e tárgyról : A vasárnap bibliái szema gyermeknevelés körül, V. Sárffy Ignáctól. Tanulók sz.
211. Az intézetnek, fenállása (1728-ik év) óta összesen
pontból. A jutalmat Emilé Galley nyerte el.
21,530 növendéke volt.
1872-ben pályázat e tárgy felett: A muuka
79) A n a g y k ő r ö s i helv. hitv. főgymnasium tumegszüntetése vasárnapon a nem gyári árúk érdekében.
dósitványa. Igazgató Bónis Károly. Tanulók száma 240.
K é t jutalmat adtak ki, az egyiket Palaá-nak, hid ós
Néhai Adám György esperes, végrendeletében három
utmérnöknek Pauban, a másikat Carriére Károlynak,
1000—1000 frtos ösztöndíj-alapítványt tett a tanintézet
részére.
genfi vasúti hivatalnoknak, továbbá három kisebb
80) A n a g y k ő r ö s i ref. tanitóképző-intézet és
jutalmat, kettőt két belgának s egyet egy svájcinak.
népiskolák
tudósitványa. Igazgató Magyar Antal. Tanulók
1 8 7 3 dik óv októberében pályázat a heti nyuí száma a tanitóképezdében 80, az elemi iskolában 1436,
galom szükségessége felett a physikai jó ét fentartáaz iparos tanulók vasárnapi iskolájában (3 osztályban)
sára nézve. Előadó dr. D u n a n t ; ötvenhárom emlék146. A fiúk részére a 6-dik osztály a lefolyt évbeu nyitirat küldetett be, tizenhat Németországból, tizenöt
tatott meg. a leányiskola 6-dik osztálya pedig a jövő
évben nyittatik meg. A vasárnapi iskola nem akarja póNagybritánniából, nyolc Franciaországból öt Svájcból,
tolni az ismétlő iskolát, annyival kevésbé, minthogy a
négy Ausztriából, kettő az Egyesült Államokból, egy
város a 13 15 éves növendékek számára 7 külön ismétlő
Belgiumból, egy Hollandiából, egy Port-Natalból.
iskolát állított fel.
Alsenbein tábornok Biecneből, Dr. Francisque Garnieé
81) A n a g y k ú n k a r c a g i ref. egyház tulajdonát
Lyonból, Dr. Paul Niemayer Magdeburgból ex aequo
képező négy osztályú reálgymnasium értesitvénye. Igazkoszoruztattak meg.
gató Kovács Imre. Tanulók száma 62.
De nem terjeszkedünk tovább ezen előszámlálás82) A n a g v r ő c e i államilag segélyezett polgári
iskola első évi értesítője. Igazgató Dienes Péter. Értekeb a n ; a mit az imént mondtunk elegendő annak megzés : A polgári iskola köre és tanterve. Tanulók száma
mutatására, mily gonddal, mily komolysággal tár(egy osztályban^ 9. A 2-dik osztály a jövő évben nyittatik
gyalták azon kérdést és mily érdeklődéssel kisérték
meg. Tannyelv a magyar. A város nagy áldozatkészséget
azt minden országban s függetlenül minden vallásos
tanusit ezen intézet irányában, mely a feloszlatott, roszelfogultságtól.
hirű szláv gymnasiumot lesz hivatva idővel pótolni.
KÁLOSI L I P Ó T .
83) A n a g y s z o m b a t i kir. kath. tanitóképzőintézet értesítője. Igazgató Zelliger József. Tanulók száma
62. Külön gyakorló iskola nincsen. Követésre méltó intézkedés, hogy a növendékek, a falusi iskolák megismerése
céljából, az igazgató vezetése alatt egy-egy Nagyszombat
ISKOLAÜGY.
környékbeli iskolát havonkint meglátogatnak.
84) A n a g y v á r a d i kir. jog- és államtudományi
I s k o l a i
é r t e s í t ő k.
kar almanachja. 3 dik évfolyam Igazgató Dr. Hoványi
— Ötödik közlemény. —
Lajos. Értekezések : A testamenti factio activa. Dr. Sípos
7,;) A kegyes tanitóreediek vezetése alatt álló n a g y Árpádtól. Emlékbeszéd Deák Ferenc felett. Dr. Kürthy
k a n i z s a i kath főgymnasium értesítője. Igazgató FarJánostól. Hallgatók száma 155, a vizsgák letehetésére
kas László. Értekezés: Emberismeret: a nevelés és feengedélyt nyertek 25-en.
gyelmezés alapja, Farkas Lászlótól. Tanulók sz. 320.
85) A n a g y v á r a d i m kir. állami főreáltanoda
76) A n a g y k a n i z s a i nyilv. polgári fiú-iskola
értesitvénye. Igazgató Valkov.-zky Miklós. Erteke/.és :
ötödik értesítője. Igazgató Morgenbesser János. Értekezés :
Figyelmeztetés a tanulók szüleihez. Tanulók sz. 246. Az
A polgári iskola, Morgenbesser Jánostól Tanulók száma
ifjúság önképző- és olvasókört alakított.
139. Ezen intézet a lefolyt évben lett teljes hat osztályú
86) A prémontréi kanonokrend n a g y v á r a d i
polgári iskolává. Iskolai takarékpénztár van.
kath. főgvmnasiumának értesitvénye. Igazgató Szentpétery
77) A n a g y k a n i z s a i polgári iskolai tantestület
Th. Károly. É r t e k e z é s e k : Néhány szó gymnasiumi
által felserdült leányok számára ministeri engedélylyel
tan- és házi nevelési rendszerünk ügyében. Iskolai szabárendezett rendkivüli tanfolyam értesítője. Igazgató nincsen. ' lyok. Tanulók száma 534. Két párhuzamos osztály. Az
Növendékek sz. (két osztályban) 21. Ezen tanfolyamra,
ifjúság önképzőkört alakított.
A kérdés mindig szabatosabban van feltére.

A

87) A n a g y v á r a d i r. kath. népiskolának 8-dik
értesítvénye. Igazgató Lázár Miklós kanonok. Értekezés :
A szülők jutalma és bűnhődése, Nogely Istvántól. Növendékek sz. (négy osztályban) 226. A nagyváradi felekezetiés magántanintézetekben járt tanulók összes létszáma 17.S0.
A tanítóknak önképzőkörük van.
88) A n y i t r a i r. kath. főgymnasium tudósitványa. A kegy. tanitórend nyitrai társodájáuak, templomának
s gymnasiumának rajzával. Igazgató Dr. Csősz Imre.
Értekezés: A kegyes tanitórendiek temploma Nyitrán.
(Adalék Nyitra város műtörténetéhez.) Tanulók sz. 314.
Az iskola a lefolyt évben tölté be 175-dik életévét, vagyis
7-dik negyed századát. Ennek emlékére az igazgató
szegény tanulókat segélyző egyletet alapított.
89) A z o r a v i c a b á n y a i államilag segélyezett
magyar községi nyilv. polgári fiúiskola első értesitője
1872—77-dik tanévekről. Igazgató Vrabecz József. Tanulók száma a 76/77 diki tanévben (négy osztályban) 96.
Ez intézet 1872 ben nyilt meg.
90) A p a n c s o v a i magy. kir. állami főreáltanoda
értesítője. Részben német nyelven. Igazgató Yidovich Bonaventura. Értekezés: Egy Apollonius-féle föladat általános alakban, Szirtes Ignáctól. Tanulók sz. 142. Ezen
intézet is, mint általában minden hazai, idegen ajkú vidék
tanintézete, kivéve az erdélyi szászok iskoláit, igen szépen
magyarosodik. Az ujabban kinevezett tanárok, ugy látszik, mind magyar ajkúak. Az értesítő is ez idén szerkesztetett először magyar s csak kis részben német
nyelven.
91) A pannonhalmi szent Benedekrend p á p a i kisgymnasiumának értesítője. Igazgató Ocsovszky Kázmér
Értekezés: Európa kedvező éghajlatának főbb tényezői,
László Boldizsártól. Tanulók sz. 181.
92) A p é c s i m. kir. állami főreáltanoda évi értesítője. Igazgaió Vész Albert. Értekezések : Család és
iskola, Bokor Ferenctől. Magasságmérés légsúlyméiővel
(a pécsi hegylánc Mecsek csúcsa magasságának meghatározása), Dischka Győzőtől. Tanulók sz. o40. Két párhuzamos osztály. A lefolyt évben nyilt meg a 8-ik osz
tály. Ifjúsági könyvtár alapíttatott. T a k a r é k p é n z t á r,
melyet a tanári-kar igen igen üdvös intézménynek tart,
már három év óta létezik.
93) A p o z s o n y i kir. akadémia értesitője, mint
a mult évben, ugy az idén is csak Írásban jelent meg
és küldetett be hozzánk. Igazgató Dr. Ekmayer Ágost.
Hallgatók sz. a jogi és államtudományi karnál 183,- a
bölcsészeti tanfolyamon 20, összesen 203.
94) A p o z s o n y i ág. h. ev főiskola értesítője.
Igazgató Csecsetka Sámuel Tanulók sz. a theologiai intézetben 32, a gymnasiumban 374.
95) A p o z s o n y i városi vegyes vallású főreáltanodának értesítője. Igazgató Samarjay Mihály. Értekezés :
A tetraederbe beírható gömbökről, Klug Lipóttól. Tanulók sz. 365.
96) A kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló p r iv i g y e i algymnasium értesítvénye. Igazgató Furdek

Nándor. Értekezés: Néhány észrevétel a felvidéki gymnasiumokról, Poruch Antaltói. Tanulók sz. 109.
97) A r á k o s p a l o t a i községi r. kath. népiskola
értesítvénye a téli (okt.-márciusi) félévről. Igazgató Rácz
Ferenc Értekezés : A népiskolának feladata, valamint a
nyilvános élethez való viszonya, Kamp után szabadon.
Növendékek sz. 185.
98) A r é v k o m á r o m i községi népiskola évkönyve, 8-ik évfolyam. Igazgató Sipos Elek. Tanulók sz.
a nép-, ismétlő- és zeneiskolában együttvéve 959. Egy
párhuzamos osztály.
99) A r i m a s z o m b a t i egyesült protestáns hat
osztályú gymnasium 24-ik értesítője. Igazgató Miklovies
Gryörgy. Tanulók sz 214 A tanév folytán elhunyt Barnáth J. és Lenner F. (az utóbbi r. kath. vallású) 10001000 fxtos alapítványt hagyományoztak az intézetnek.
100) Fábry János tanár, r i m a s z o m b a t i nyilv.
felsőbb leánynevelő tanintézetének 9-ik értesítője. Igazgató Fábry János. Növendékek sz. 67. Az igazgató minden évben s igy a lefolyt évben is összegyűjtötte az intézet növendékeire vonatkozó anthropologiai adatokat, a
milyenek nevezetesen a testszin, a szem szine, hajszín,
a látó távolság, a koponyakör, az arckör, a test magassága, az arcszög, testi hiányok. E munkának kétségtelenül van paedagogiai szempontból némi jelentősége. Az
intézet a jövő tanévben a tanitónő-képezdei tanfolyam
első osztályával ki fog bővíttetni, föltéve természetesen,
hogy elegendő számú növendék jelentkezik. Az értesítőhöz mellékelve is van a tanitónő-képezdei tanfolyam
előrajza.
101) A r o z s n y ó i kath. főgymnasium értesítője.
Igazgató Nátafalussy Kornél. Értekezés: Az erély megmaradásának elve s annak érvényesülése a természetben.
Turcsány Bélától. Tanulók sz. 220.

Iskoiai takarékpénztárak.
A lefolyt 1876 —77-diki tanévben ez intézménynek, a mennyire tudomásunkra jutott, következő eredménye volt:
A budapesti kereskedelmi akadémiában 201 tanuló
betéteinek összege 1609 frt 10 kr. A kezeléssel foglalkoztak az osztályok főnökei.
A pesti polgári kereskedő-testület vasárnapi iskolájában 117 növendék betéteinek összege 408 frt 20 kr.
Kezelte hat tanár.
A ceglédi evang. elemi népiskolában 48 tanuló tett
be 69 frt 9 krt. Kezeli Mészáros János tanitó.
A homolici községi iskolában 88 növendék 73 frt
25 krt takarított meg. Kezeli Haag Adalbert tanitó.
A kassai állami főreáliskolában 175 hallgató 686
frt 40 krt tett be. A kezelést Dr. Lúez Ignác vállalta
magára
A körmöcbányai állami főreáltanodában (május havi
kimutatása után) 18 tanuló 101 frt 12 krt tett be.

A lovász-patoDai evang. község iskolájában 28 növendék 3 0 írt 78 ki nyi betéteket hozo t.

A raodori állami t. képezdei gyakorló iskolában 40
hallgató 248 frt 92 krt tett be. Kezeli Sztankovics Alajos tanitó
A nagy-kikindai iskolákban 128 tanuló, 572 frt 69
krt tett be.
A nagv-kikindai izr népiskolában 16 növendék 65
frt 40 kmyi betéteket hozott.
A pécsi m. kir. állami főreáltanodában, 97 hallgató
637 frt 71 krt takaritott meg.
A rimaszombati nyilv. felsőbb leánynevelő tanintézetben 52 növendék 142 frt 35 krt tett be. Kezeli az
intézet tulajdonosa Fábry János.
Sátor-A.-Uj helyben

Horváth

Riel

Flóra

asszony,

- t v

leánytanintézetében, 26 növendék 66 frt 67 krnyi betéteket tett.
A szabadkai iskolákban, jelenleg az iskolai takarékpénztár átlaga 12,197 frt 21 kr.
Szombathely város községi néptanodájában 234
tanuló 244 frt 45 krt tett be.
Temesvár sz. kir. város néptanodáiban 1085 tanuló
1675 forint 93 krt takaritott meg. Kezeli 36 tanitó és
tanítónő.
A várpalotai izr. népiskolában 75 növendék 195 frt
27 krnyi betéteket hozott.
A veszprémi kath. néptanodában 35 növendék 79
frt 47 krnyi betéteket tett.
A zólyomi izr. vallás iskolában 22 növendék 117
frt 80 krt tett be. Kezeli Neufeld Ármin tanitó.
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ujár^km.,

ki a „Protestáns-egylet" alakuló gyűlésén a megnyitó
beszédet tartotta, és ezzel a hivatalos egyháznak hadat
KÖNYVISMERTETÉS.
mert üzenni, senki sem tehette föl, hogy olyakat hirdetne szája, a mikről szive mélyében meggyőződve nem
Dr. Richárd
Rotlie's
„JEntwürfe
zu den
volt. Ellene támadtak a Protestáns-egyletnek, tüntettek
Abendandnchten
über die Briefe
Pauli
anden
az abban szereplő egyéniségek mindenike ellen ; de nem
Timotheus
und Titus",
nebst einevi Anhang
,,Lnttalálkozott ember, ki Rothe igaz hite, keresztyénsége és
hers Gedtichtnisstage".
Aus Richárd Rothe s handjellemtisztasága ellen szót mert volna emelni.
schriftlichem Nachlass lierausgegeben von Carl Palmié
Ilyen volt Rothe, az ember. Nézzük milyen a szóPastor zu Wormsdorf.
Wittenberg. Verlag von Iierman
ban forgó könyve.
Koelling. 1. Bánd. 1876. 2. Bánd über den ersfen Brief
A címben jelölt munka, egyházi beszédek azon vázJohannis, die Geschichte des Herrn, die Bergpredigt,
lataiból áll, melyeket Rothe a wittenbergi seminarium
Festtexte und andere Pastoraltexe.
1877.
lelkészj elölt jei, mint tanítványai előtt a szokásban volt
esteli áhitatoskodások alkalmával tartott oly célból, hogy
Protestáns hazai irodalmunk mezején az egyházi
hallgatóinak vallásos épülésen kivül az igehirdetés módbeszédeknek csaknem túlságos szaporasága mellett szinte
jára nézve is utmutatást és példát nyújtson.
merész dolognak látszik a közfigyelmet még idegen irodalmak e nembeli termékeire felhívni. Ha ezt Rothe
Feladata tehát kettős volt: ugy fejteni ki fiatal
beszédvázlataira nézve tehetni véljük, az olvasó közön- j hallgatói előtt az evangyeliomi tudományt, hogy szivük
ség méltán megvárhatja, hogy elmondjuk : miért ? Tehát
annak igazságától megragadva, örökkévaló hatalmába bizni,
megtesszük.
hinni tanuljanak ; és másodszor példaadás által arra oktatni,
mikép kell majd nekik az igét hirdetniök, hogy amaz
Rothe, ki miat tudós a kor gondolatvilágának
igazságok szivet, lelket hóditó hatalmát teljes mértékben
első, irányadó férfiai közé tartozott, mint keresztyén emérvényesítsék.
ber és pap sok tekintetben az első egyházi atyákra emlékeztető jelenség volt. Tele lángoló szeretettel a megváltó
E feladathoz képest Rothe kétségen kivül szerenJézus iránt, kinek nyomdokait követi, nem ismer embercsés tapintattal járt el, midőn beszédei szövegeül a szent
félelmet, és távol minden kihivó negédtől a felismert igaz
irás azon részeit3 választotta, melyekben a pastoralis és
ságnak rettenthetetlen bajnoka. Benne a kor legégetőbb
tantartalmi elem túlnyomó.
kérdése : a hit és tudás engesztelődése élő megfejtését
A választott szöveget aztán Rothe ugy használja
találta ; a tanári kathedrában a tudománya, az egyházfel, hogy a thema, mint annak egyszerű hajtása szemünk
ban és közéletben a hitet képviselvén, egyfelől hitét
előtt nő, ágakat hajt, és végre dús lombozatú gyümölcsmegvilágította a tudomány, másfelől tudományt a hittől
fává lesz, mely nem csak gyönyörködtet, hanem táplál
nyert megszentesűlést.
is, földeríti az elmét, edzi és szentesíti az akaratot.
S e szellemegységnek Rothe munkás élete oly hű
Igaz, hogy sokszor többet is látszik a szövegből
kinyomata volt, hogy nyilatkozatai őszinteségében kétkiolvasni, mint a mi felületes értelmezéssel benne találkedni a leggyanakvóbbnak sem juthatott eszébe. Róla
ható. De épen abban áll Rothe egyik legkiválóbb saját-

sága, hogy az irás betűjéből az isteni ihletet törekszik
kiolvasni, mely annak léteit adott; mert a mint egyszer
kifejezi: „hermeneutikai titka nem egyéb mint ama rendithetetlen hitének következménye, hogy a szent irók
mindig valami derekasat mondtak."
A partitio és dispositio mesteri volta rendesen abban
mutatkozik nála, hogy az a fölvett themából mintegy önkényt kínálkozik. Az ember nem is gondolhatja máskép De
aztán a kivitelben a kegyes érzelmek és gondolatok oly
kincsbányáját tárja fel a hallgató előtt, mely először megdöbbenti, aztán gondolkodóba ejti, mig végre a tárgyalás folyama alatt egészen magával ragadja, s oda viszi, hogy
meghajol az igazság hatalma előtt.
Lelkipásztorok, kik prédikációs könyveket nem
azért olvasnak, hogy a prédikáció készítésének munkáját
kerülve, más emberek főztét magok készitményeképen
tálalják hallgatóik elé, hanem, hogy lelküket gazdagítva
magok alkothassanak : e vázlatokban oly segédeszközt
találnak, a minőt a legjobb homiletika sem nyújthat, ameny.
nyiben a szabály itt mintegy megtestesítve hús és vér
alakjában lép elibük. E mellett világos tájékozást nyer
e vázlatokban a lelkipásztor, messzeható feladatai és a
jelenkor zavarai közt követendő eljárása felett oly mérvben, a mint azt a pastoralis theologiákban hiában keres.
Különösen jó szolgálatot tehet e munka nálunk,
hol többet értenek a szóhoz, mint a dologhoz, és oly gyakoriak a cifrábbnál cifrább szónoklatok, melyek csak
ugy konganak az ürességtől, szóval hol a természetadta
szónoki tehetségben nincs hiány, de igenis hibázik legtöbb esetben az, a mit e német könyvből meríthetnek,
alapos bibliai tanulmány, a keresztyén igazságok mélyebb
ismerete s az azok iránti melegebb érdeklődés.
A könyv külső kiállítása a tartalomnak megfelelő,
derekas. Melegen ajánljuk.
D R . BALLAGI

kérdés

a

pápai reform,
espereséhez.

Szabad legyen ezek előrebocsátása után, a pápai
egyházmegye nt. esperesét illő tisztelettel felhívni, nyilatkozzék az iránt, hogy miben áll a pápai egyház lelkészi
állomás betöltésének ügye ? követtetett-é el törvénytelenség
a választásra kijelelt időköz meg nem tartásával, — vagy
netáni kivételes körülmények tették lehetővé a törvény
mellőzését a pápai egyházra nézve ?
Szolgáljon ez egyúttal a nyilvános téren tett b ev á d o l á s r a , — nyilvános feleletül az „Ev. Lap." f.
évi julius 15-ki számában emiitett kerületi tisztviselőnek :
a ki feledte, hogy a lelkészválasztási törvény megtartásában nem mindig az ifjabb nemzedék az akadály.
EGY

DUNÁNTÚLI.

MÓR.

Czékus István tiszakerületi ev. superintendens
úrnak folytatólagos egyházlátogatása a hegyaljai
esperességben.

B E L F Ö L D .

Nyilt

Hogy a dunántuli kerület egyik legfényesebb (bár
igen középszerűen dotált,) történelmileg nagy jelentőségű
egyháza, P á p a , Liszkai József úr távozása óta mindezideig betöltetlenül maradt, arra két ok szolgáltathatott
alkalmat. Vagy : mert n e m t u d a kerületi tisztviselők
közül választani, a kik a törvénytől hozott privilégium
szerint bárhova választhatók, mert azok mindjobban dotált lelkészi állomásokon működnek ; vagy pedig mert a
§§-ok korlátai között n e m a k a r az „ e g y h á z m e g y e i p a p s á g k ö r é b ő l a megüresült állomásra hivást
tenni. És igy, nem tudva vagy nem akarva a választási
időközön belől a választást megejteni, a pápai egyházmegye elnökségének a vál. törvény 17. §-a értelmében
a pápai egyházba „ r e n d e l n i e " (!) kellett volna m á r
e d d i g lelkipásztort. Nagyon természetes, hogy Pápa,
vagy akármelyik nagyobb egyházunk nem lehet k i v é t e 1 a
törvény alól ; sőt épen ily fényes intelligens egyházi közönséggel szembe kell, hogy a törvény megtartassék ;
mert illőbb dolog, hogy az apróbb egyházak tanuljanak
az elsőbbektől, és nem megfordítva: ez elsők az utolsóktól.

egyházmegye

Köztudomás szerint Liszkai József, pápai lelkész
úrnak az egyházi térről lett visszavonulása; és Pap
Gábor superintendens úrnak nevezett pápai egyházról való lemondása folytán üresedésbe jött a pápai egyház lelkészi állomása. Mely állomás a lelkész választási
törvény 10. és 17. §§-ai dacára, m i n d e z i d e i g betöltetlenül áll.
Az idézett törvény kivánja, hogy: „a bármikép üresedésbe jött lelkészi állomás, az üresedéstől számított két
havi időtartam alatt betöltendő" — vagy : „ha a választók oly egyént akarnak választani, a ki nem választható,
az egyh.-megyei Consistorium 15 nap alatt rendelend a
gyülekezetbe lelkipásztort."

Junius 16-án korán reggel elindulván Költséről a
főpásztor, Ujbatár község határában lakó két zemplénmegyei származású lutheránus hívek : Gyurotski György
és János kiváló kegyelettel az országúinál külön álló
házuk mellett üdvözölték s megvendégelték a főpásztort
s annak kíséretét. Sárközön a n a g y b á n y a i egyház
küldöttei : Szendy és Gabrielly urak által fogadtatván,
Szinérvárallján a ref. és kath. templom-toronyból való
harangozás mellett ő főtisztelendősége leszállt Gerber Ödön
úr vendégszerető házánál, hol Széles Endre ref., Szemák
Pál kath. lelkészek, valamint Pap Antal a nagybányai
járás szolgabirája tisztelegtek. Nagybánya város határán
fényes városi és egyházi küldöttség által Harátsek városi
tanácsnok beszéde mellett Szakmáry kir. bányai főtanácsos, Hudoba, Kosztka, Szmik bányai tanácsosok, Lukács
Tivadar kath. prépost-plébános s több előkelők jelenlété-

ben igen szívélyesen fogadtatott a superintendens úr, a
ki az üdvözlő beszédre válaszolt, miszerint Bányán a
földön és föld alatt levő kincseket keresnek, ő pedig
eljött, hogy az égi kincsekre figyelmeztesse okét.
A nagybányai ág. hitvallású evangelicus egyház,
melynek keletkezése már a reformatio első éveibe esik,
egyike azoknak, melyek a vallási üldözések alatt felette
sokat szenvedtek s hol az üldözések vad dühe legtovább
dúlt; vagyonától több izben megfosztatott s irományai
megsemmisíttettek. 1675. évben az egyház lelkésze Wolf
gang György a városból kiűzetett, három évig tartózkodván Kapnikbányán az ott levő bányászoknál, s 1678-ban
visszatérhetvén, egy év múlva meghalt. Annak halála
után választotta az egyház a Nagy-Szebenben lakó, Eperjesről kiűzött candidátust Cseh Mártont lelkészül, a ki
Erdélyben fél is szenteltetett, de 1689. évben egy cs.
kir. biztos által a városból kitiltatott, 1693-ban ismét
visszatért, s 1710. évben a bekövetkezett pestisnek áldozata lett. Ezt követték Róth János, 1749. évben Nigrini
s 1753, évben Karász és Tirtz. 1780. évben II. József
császár által egy jobb jövőnek hajnala felderült a protestánsokra nézve; de a nagybányai lutheránusok a nyilvános isteni tisztelet tartására engedélyt nem nyervén,
utoljára egy követet küldtek Bécsbe Hentz Dániel személyében József császárhoz, a ki a követet azon Ígérettel bocsájtotta el, hogy az egyháznak megengedtetik a templomépítés és lelkész- vagy tanitótartás is. Az óta mint
lelkészek működtek 1786—-1800-ig Csipkay János, 1801-től
1810-ig Matheák György, 1810—1820-ig Cimmermann
Pál, 1 8 2 0 - 1853-ig Theisz Ferencz, 1853 —1858-ig Bronz
József, 1863-ban a most is az egyháznál áldott emlékezetben élő Mocskovcsák Károly, s az óta a mostanáig
buzgón működő Bérczy Pál lelkész.
A nagybányai egyház tulaj donképen csak 110 lélekből s 150 lélekszámú diaszpórából állván, mégis az
1875-ik évi közgyűlésben a superintendentia határozatait
tiszteletben tartva, a lelkésznek 500, a tanítónak 400
frtnyi készpénzbeli fizetést megállapított. A helybeli lelkész úr az egyházlátogatási isteni tisztelet alkalmával
Z s o l t á r 32. v. 15-16. alapján szent beszédének tárgyát oly képen osztotta fel : „kinél nem változik öröme
az Úrban az élet aggalmai között? állandóan marad örvendezése az Úrban annak, ki az Úr törvénye szerint
gondolkozik és cselekszik, mert 1-ör élete szeretet, munkás szeretet, és 2-or erős hite és vigasztalása az, hogy az
Úr közel van és gondot visel."
Superintendens úr püspöki szózatját I. P é t e r 2.
5. szent ige fonalán szokott buzgó erélylyel intézte az
egyházhoz, egy rendes presbytérium választását elrendelte s a hajlott korú lelkésznek, valamint a nagyérdemű
aggastyán S z e n d y J á n o s úrnak e csekély számú
egyház érdekei iránti fáradozásaikért elismerését fejezte ki.
A Szakmáry Sámuel kir. főbányai tanácsos által
rendezett díszes közebéduél a már említetteken kivül
Lipovnitzky erdészeti főnök, Bicsánszky bányatanácsos,
Budny bányakapitány, Schőnherr városi főkapitány, Czel-

der Márton felsőbányai, Gulyás Lajos helybeli ref. lelkészek, Biltz, gör. kath. lelkész, Papp járásbiró s egyéb
előkelők résztvettek.
Junius 18-án a superintendens úr kiséretével együtt
Felsőbányán, Kapnikbányán és a volt Kővárvidéknek egy
részén keresztül Marmaros-Szigetre utazván, innét a vasúttal N a gy-K á r o l y b a érkezett, hol az összesereglett
néptömeg jelenlétében főt. úr Hegedűs József polgármester úr által a város nevében, majd ismét Reők Pál
úr által a nagy-károlyi ev. hitközség nevében melegeu
üdvözöltetett s a díszes fogatok hosszú sorával a városba
bevonult. A gróf Károlyi kastély mellett a h. h. fi- és
leányiskola növendékei, zászlókkal kezökben képeztek
sorfalat, harsány éljennel üdvözölve a menetet. Majd az
ev. paplakhoz érve, az ev. iskolás gyermekek s fehérruhás leánykák fogadták a megérkező főpásztort, egyik
leányka igen ügyesen egy alkalmi költeményt szavalt
el, s egy díszes virágbokrétát nyújtott át a superintendens
úrnak. A paplakba virággal szőnyegezett uton haladva
be a főpap, annak udvarán Baross János ev. lelkész úr
által egy rövid de talpraesett szónoklattal fogadtatott. A
szónoklatra adott igen szép válasz után, kevés idei pihenésre a paplakba vonult a főpásztor, hol rövid szavakkal
a másnapi teendőket elősorolva, a kíséretében levő főesperessel és jegyzővel, ugy szintén Polgár Lajos, a gróf
Károlyi család nagy-károlyi uradalmi jószágkormányzójával s a vendégek szives házigazdájával kocsira ült, s
ennek vendégszerető házánál leszállt.
A nagy-károlyi egyház 187 lelket számlál a szomszéd falvakban lakó hivek száma 100-ra tehető, a diaszpóra 2-300-ra. Fennállása óta 1808-ik évtől fogva mint
lelkészek működtek : Bartsch Sámuel, Matheák György,
Greskovits József, Bércy alias Bierbrunner Pál, Mikler
Sámuel és a mostani hűn munkálkodó lelkész Baross
János ; az elismerést és az egyház háláját főképen megérdemli a jelenleg működe és az egyház javát különösen szivén viselő Reők Pál felügyelő úr.
Junius 20-iki isteni tiszteletnél a lelkész úr 2 Tim.
6. r. 6. ige alapján arra a kérdésre, mi feltételezi az
ember boldogságát ? szent beszédjében azon választ adá,
1-ör kereset, 2-or kegyesség, 3-or megelégedés ; superintendens úr pedig Luk. 12. 49. fonalán az égi szent tűzről elmélkedvén, a Jézus Krisztus megváltó iránti hit és
szeretet szent tüzére felbuzditá a hivek sziveit. Sajnos
tudomásul szolgált, hogy O 1 á h g y ű r ű n, hol a lelkész részére tizenkét hold erdő, a tanitó részére pedig
hat hold erdő van kihasítva, többnyire már eloláhosodtak a hivek. Szatmármegye részéről még Jeney
Dániel főjegyző, Csanády János árvaszéki elnök, Mosony
György tiszti ügyész, Pálfy Gyula jái'ásbiró, valamint
Asztalos György ref. esperes, Ziskay Pál kegyes tanitórendű házfőnök, plébános és Madarász Ince gymnasiumi
igazgató urak tisztelkedtek, az esti órákban pedig a lövölde kertben mintegy 70-80 terítékű vacsora rendeztetett.
Junius 21-én a debreceni lutherán hívek küldött-

ségével elutazott a superintendens úr Nagy -Károly ból,
majd a debreceni indóházban Révész Bálint ref. superintendens, Simonfy Imre polgármester, valamint saját hívei
által is szívélyesen fogadtatván, a díszes közebéd után,
melynél a ref. testvéregyháznak több lelkészei a collegium némely tanárai és a lutheránus előkelők részt vettek, Schöffer Nándor úr házában conferencia tartatott,
mely alkalommal a debreceni ág. hitv. leányegyház szervezkedésében annyira történtek lépések, hogy meghatároztatott, miszerint a húsvét utáni vasárnapon és őszszel
Szt.-Mihály utáni vasárnapon lutheránus rítus szerinti
isteni tisztelet magyar nyelven az úrvacsorával együtt,
mely szükség szerint német vagy tót nyelvű is lehet, a
nyíregyházi evang. egyház tisztelt lelkészei által tartassék.
Junius 22-én a ref. kis templomban e testvéregyház szives engedelméből s annak nagyszámú részvéte
mellett lutherán isteni tisztelet tartatott, melyre a leányegyház buzgó és érdemes felügyelője T a m á s s y K á r o l y nyomtatott meghívások által nem csak az ág. hitvallást valló híveket, hanem más vallásuakat is s első
sorban az oly közel álló, helvét hitvallást követő testvéreket meghívta. Ez alkalommal Farbaky József nyíregyházi lelkész úr valódi evangyelmi szellemű, kenetteljes
s hitbuzgó egyházi szónoklatjában Máté ev. 28. 20. textus alapján az Ur Jézus Krisztus híveinél s egyházánál
való folytonos jelenlétéről szónokolt, a nyíregyházi főorgonista Nagy Lajos úr orgonázott s superintendes úr a
főesperes úr segédlete mellett az Úrnak szent vacsoráját
35 fi. és 50 nő lutherán híveknek kiszolgálta. Megjegyzendő az is, hogy ezen isteni tiszteletnél a debreceni r.
kath. lelkész s prépost úr Huzly, kezdettől végéig jelen
volt segédlelkészével együtt.

ő dicsőségében fognak részesülni) elmélkedett, superintendens úr pedig I. Péter 2. 9. fonalán főpásztori beszédét tartá, a közebédnél Sál Ferenc polgármester úr,
Haán Lajos békéscsabai lelkész s egyetemes főjegyző
Dr. Péchy Károly, Molnár József s több egyháztagok
részt vettek. A superintendens úr ez alkalommal is toasztjában őszinte elismerését fejezte ki a helybeli lelkésznek ; gyakran sanyarú anyagi körülmények és belviszályok alapjában veszélyeztették az egyház fennállását,
mig nem Rimler Károly lelkészben, annak apostoli működésében oly lelkipásztort nyert, ki nem csak megszilárdította az egyházat, hanem annak közel jövendőben
leendő felvirágzására nézve is sarkalatos reményt biztosított. O irányozta különösen az áldásos némethoni „Gusztáv-Adolf-egylet - ' figyelmét az egyházra, ő fáradozott 15
év óta társadalmi téren könyöradományok gyűjtésében,
ugy, hogy ma már a magyar protestáns egyháznak e
keleti végállomása oly alapon nyugszik, melyen nyugodtan folytathatja áldásos működését; minélfogva a főpásztor a helybeli lelkésznek, mint az egyház pásztorának egészséget s munkálkodására isten áldását kívánta.

Az isteni tisztelet alkalmával a superintendes úr
ugy a helybeli lelkésznek mint a kíséretében levő főesperes úrnak és jegyzőnek kiszolgáltatta az úr vacsoráját
az ájtatos közönség jelenlétében. A visitatio bevégeztével
az általános köztiszteletben álló, szelid modora s jószívűségéről ismeretes, egyházi érdemekben megőszült Bartholomeidesz János főesperes úr búcsúzott hálás köszönettel
superintendens úrtól, a ki az Ő kíséretében a hegyalljai
esperességnek 12 egyházaiban apostoli buzgósággal s kitartással megtartá az, a nagy-váradi egyházban oly jó
benyomással bevégzett egyházlátogatást. Meleg kézszorítások között búcsút vett a közszeretetet nyert főpásztor,
Junius 22-én a n a g y - v á r a d i indóházban az egyház
a ki Nagy-Váradon Lipovnitzky róm. kath. püspök urat
és városi küldöttség által fogadtatván a főpásztor, követis meglátogatta s küldöttjének Zainay oldalkanonok úrkező napon a visitatio és az iskola vizsgája megtartanak viszontlátogatását elfogadta, a nagy-váradi egyháztól
tott. A nagyváradi egyház 1813. évben alakult anyaegys saját kíséretétől, meglátogatandó lévén sógorát Bánházzá, 1809-ben építtette imaházát, s meghívta Greskohegyi tanfelügyelő urat, valamint Dr. Szeberényi Gusztáv
vits Józsefet Tordáról első lelkészül, aunak utóda 18_, 6-tól
urat békés-csabai tiszttársát. Emlékét megfogják őrizni
1836-ig Lányi Sámuel, a harmadik lelkész 1837 — 1860-ig
: híven mindazok, kik vele ez idő alatt érintkeztek ; az
Glatz Sámuel volt.
egyháznak ura kisérje működését a szent evangyéliom
Az 1860. óta mostanáig példás buzgósággal működő
szolgálatában bő áldással!
önmegtagadásig hű, derék s kitűnő lelkész Rimler
Károly úrnak áldott hivataloskodása a leghálásabb
elismeréssel találkozott főt. úr részéről is. Az egyház,
melynek lélekszáma 509-re megy, valamint az iskolája
Bátkyné levele.
is, melyben a vallástanitásra a fősuly fektettetik, minden
- Felvilágosításul a Prot. lapban közlött fölszólalásokhoz. —
tekintetben a legnagyobb rendben találtatott. Az egyháznak utolsó felügyelője gróf Blankenstein áldozatkészsége
Még a nyár kezdetén irt hozzám a szegény özvegy
folytán, melynélfogva az egyházra 2000 frtot s végrenlevelet, melyben megköszöni azt a szívességet, hogy eldeletileg 500 frtot adományozott, utánzásra méltó emléhunyt férjéről s árva családjáról a Prot. lapban megemket hagyott maga után.
lékeztem. Kért nagyon, hogy köszönjem meg a jó Ballagi
úrnak s a könyörületes szíveknek a segélyt.
Junius 23-ikán megtartott isteni tisztelet, után, melynél a helybeli lelkész úr Col. 3. 1—3. alapján az egy„Nagyon jókor érkezett a segedelem, épen elfogyott
házlátogatásról mint atyai megkérdezésről (1-ör a kereszmár a kenyerünk Most már elég lesz conventio szedésig."
tények az üdvezitővel feltámadtak. 2-or, ő vele feltámadIgy ir teljes őszinteséggel. „Hanem — teszi utánna azonván a világnak meghaltak és 3-or ő vele meghalván, az
nal - én a konventio szedést hiába várom. A lelkem jó
66*

férjem adós az ekklézsiának s a kurátorok már megmondták, hogy ne is tátsam rá a számat, mert egy szemet sem adnak, lefogják mind az adósságunkba. Istenem !
miért nem engedted élni csak két évig is még, hogy
letisztázhatta volna ezt az adósságot is. Most már mit
csináljak ? a
Esdve kér, hogy irjak , a jó Ballagi úrnak, kiről
hallotta, bogy sok szegény özvegy és árva orcájáról letörölte már a könnyeket," irnám meg neki nehéz s szomorú sorsát, hogy azok, a kiknek konvenciójokat le nem
fogták, tennék lehetővé, hogy 10 szapunyi jószága a zár
alól feloldassék.
Kérem hát nt. urat, szíveskedjék lapjában e soroknak helyet engedni. Kommentárt nem irok melléjök.
Csak annyit jegyzek meg, hogy nt. Vári Szabó Sámuel
úr apprehensiója mégis tán jogosult; mert Bátky részesült ugyan több izben az e.-megye segélyében (igy p. o.
az államsegélyben 100-100 forinttal kétszer s 50 írttal
egyszer, — ha jól emlékszem ; — továbbá a Gyurcsányi-féle alapitványból — mely 20 frt — szintén kétszer;
de az elébbi a gyámoldai pénztárnál levő adósságába lefogatott s igy ő azt soha nem is látta, mi egy részt
szerencse; mert most már ő az egyetlen pap, ki nem
adós a gyámoldának); de mindezek dacára is elvitázhatlan tény, hogy az e.-megye Bátkynak Orosziba rendelésekor tett azon ünnepélyes és hivatalos igéretét, hogy
Orosziban töltendő évei érdemül s előnyül fognak neki
betudatni a legközelebbi állomás betöltésénél, soha be nem
váltotta ; hagyta őt nyomorogni majdnem 30 évig Orosziban, adósa maradt neki e.-megyénk s ezt életében le
nem róván, holta után kellene kiegyenlíteni a számlát.
Az életében neki nyújtott segélylyel nincs, nem lehet
kielégítve, mert az államsegélyt más, nála sokkal kedvezőbb anyagi körülmények közt élő két lelkész is kapta,
a Gyurcsányi alapítványt pedig nem évenkint, csak kétszer élvezte. Egyéb segedelemről én nem tudok.
KOM JÁT Y GEDEON.

I R O D A L O M .
Petrik Géza úr, buzgó könyvárusunk, üzletét jórészt
antiquár-köny vkereskedéssé alakítván át, lakását a Belvárosba, Kecskeméti utca 2. sz. alá helyezte át. Ezentúl
„Havi értesítő" cím alatt antiquár-könyvjegyzékeket fog
kiadni, melyeket ajánlunk olvasóink becses figyelmébe. E
mellett Petrik úr nem hagyott fel a prot. munkák kiadásával sem. Folyó hó végén jelenik meg kiadásában :
Népszerű halotti beszédek, irta F á b i á n D á n i e l . A
„Népszerű egyházi beszédek" és „Ünnepi imák" szerzője,
Első kötet. Ara I frt. 40 kr. Előfizetési ára e hó végéig,
— tehát csakis azon t. megrendelők számára, kik az
összeget a könyv megjelenéseig hozzá, bérmentve beküldik, — bérmentes megküldéssel csak 1 frt 30 kr. A
mult évben kibocsájtott előleges értesítésből fentebbi

munka már sokkal inkább ismeretes, semhogy szükséges
volna ismertetésére még egyebet is közölni. — Ezúttal
csak annyit legyen szabad még megemlítenünk, hogy az
eredetileg egy vastag kötetre tervezett könyv többek
fölszólítása folytán 2 kisebb kötetben jelenik meg. A ielen első kötet közönséges, továbbá gyermekek és ifjak
felett tartott beszédeket tartalmaz; mig a második, legközelebb sajtó alá bocsátandó kötet, érettkorúak és öregek felett mondott beszédekből fog állani.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Papválasztások O r b á n M i h á l y theologus,
bikafalvi, K u n B é l a káplán, nagyváradi ref lelkészekké
választattak. Az előbbi, nem fogadta el a meghívást.
* Szomorú jelentést kaptunk Baranyából, mely
két, ottani nagy ref. papi család kipótolhatatlan veszteségét tudatja velünk. F. hó 11-én hunyt el F á b i á n Mih á l y harkányi ref. lelkész kedves n e j e , B o l d i z s á r
K r i s z t i n a asszony. A férj s a gyermekek, a kiérdeműit esperes, Boldizsár Imre, mint atyja, s a szerető testvérek, gyászbaborúit szivvel állták körül a koporsót, mely
élte 36-ik éve után zárult be a boldogult hamvai fölött.
Béke poraira !
* A sárospataki főisk. a c a d é m i á j á b a n és

gymna-

ziumában a beírások szept. I napján kezdődnek s szept
5-ikéig tartanak bezárólag; 6-án a tanév ünnepélyesen
megnyittatik; ezentúl, az alap-, pót- és magánvizsgák tartatnak s ezek végeztével az előadások megkezdetnek. Tandíjak félévenként — tápintézeti díjak három
részletben előre fizetendők. A tápintézet teljesen ujjá
szerveztetett s a közös nevelés rendszere szerint átalakíttatott, ingyenes, alapitváayos 2 0 , 4 0 , 6 0 forintos tagokkal.
A bentlakók bútorzattal és fűtéssel is elláttatnak a szobáért 5, a fütéssért 2 frt évi fizetéssel. Az akad. és
gymnázium részére uj, diszes helyiség emeltetett, tágas,
egészséges tantermekkel s célszerű berendezéssel, — s
jövőre már e tantermekben fognak az előadások megkezdetni. A főgymnaziumban a francia nyelv és irodalomból díj nélkül — az akadémiában mind a francia mind
a németnyelvből, félévenként 5 frt díjért taníttatnak a
szabadon vállalkozó tanulók. Az IGAZGATÓSÁG.
* Tanodai értesítés. A reformátusok debreceni fő-

tanodájában az 1877/8. tanév szeptember 9-én veendi kezdetét. A felvételek, javító- vagy pótvizsgák szept. hó 8
első napján fognak megtartatni mind a hittani, mind a
jog- és államtudományi szaktanfolyamokban. A jog- és
államtudományi karnál az alap-, valamint a jog- és államtudományi államvizsgák szeptember hó első felében ejtetnek meg, mely vizsgákra az érdekeltek szeptember
hó öt első napján lesznek kötelesek az akadémiai igazgatósághoz benyújtandó felszerelt kérvényükkel jelenkezni.
Azok, kik még az első- vagy második alapvizsgát le nem
tették, figyelmeztetnek, hogy a joghallgatókat kötelező

kérem az illető urakat, ne méltóztassanak ez idén leányok miatt hozzám fordulni, minthogy már nem vagyok
képes kívánságuknak megfelelni és a gyakori levélírás
igen sok időmbe kerül. W E B E R SAMU, szepes bélai ev. leik.
* Mai Számunkhoz mutatványok vannak mellékelve
a „Természetrajzi olvasókönyvéből, melyet Péterfy Sándor neveléstani jeles szakírónk szerkesztett.
* Igazítás. Az iskolai értesítők közt, a késmárki
lyceuinban a tannyelv nem a fel-, hanem az a 1 gymnasiumban tulnyomólag német; a felgymnasiumban egészen
magyar. A 32. számban a lőcsei állami főreál-iskolánál
előforduló késmárki reáliskola, tévesen áll k a s s a i helyett.

utasítás 12.- és 14-ik §§-ai értelmében, ha e vizsgákat
szeptember hó első felében le nem teszik, a következő
tanév tantárgyai hallgatására nem bocsáttatnak. Az AKADÉMIAI IGAZGATÓSÁG.

* Az ujverbászi nyilv. alreálgymnáziumnál a jövő
1877—1878. tanév szept. 4-én veszi kezdetét. A tanulók
felvétele aug. 30. és 31. s szept. hó három első napján
fog történni. Megemlítendő, hogy Bácsmegye ezen mezősárosában a német nyelv megtanulására bő alkalom nyilik,
hogy a tanitási nyelv a tanintézetnél magyar s német, s hogy
ugy nevezett cserék is eszközölhetők. Az IGAZGATÓSÁG.
* A „Polgártárs/' ügyesen szerkesztett debreceni uj
hetilap, constatálja, hogy az érmihályfalvi ref. iskolákba
még nem érkezett le a rendelet, mely a nagy szünidőket
jul. és aug. hónapokra teszi. Ott még most, a kánikula
derekán is, egyre izzad négy tanitó s 300 gyerek, á l l í t ó l a g egyik tanitó kényelemszeretete miatt
* Miután már annyi leányt küldtem magyar családokhoz, hogy több már nem akad, ki elküldhető volna,

Adakozás a budapesti protestáns

árvaházra.

Körmendy Pál pápai ügyvéd mint végrendeleti végrehajtó néhai Király földi Péter úr pápai volt lakos részéről 100 frtot mint végrendeleti hagyományt küldött be.
A nyomorgó özvegy T o m o r i Szabó

Sándornénak:

Szűcs János Nagy Kőrösről 2 frtot.

Szerk.

Legújabb prot egyházi munls.a.
Folyó óvi augusztus hó végén jelenik meg kiadásomban:

M É P I Z E l t l l

H A L O T T I
Irta

Első

FÁBIÁN

kötet.

Bolti

B E § Z É » E K .

DÁNIEL.

a r a l frt

1() kr.

Előfizetési ára e lió végéig — az ÖSSZeg lWMteS beküldése mellett — bérmentes szétküldéssel
c s a k

1 firt 3 0 k r .

P E T R I K GÉZA könyvkereskedése.
IY. ker. Kecskemóti-útca 2. sz.

1—2

Protestáns

iskolai

tankönyvek.

Kíkaí Lajos proí. írói központi k o o y v M e i i s é k kaphatok:
Ballagó M. ,,A héber nyelv tankönyve.' ; 1 f r t 8 0 kr.
Batizfalvi
J. „Földrajz elemei." 10, iiHÜS. 8 0 kr.
Batizfalvi
J. „Világtörténet" algymn. használatra.
3 rész. Egy-egy 6 0 kr.
Batizfalvi
J. „Világtörténet" felgymn. használatra.
I. rész 2 f r t . II. rész 1 f r t 5 0 kr.
Batizfalvi
J. „Keresztyén erkölcstan" evang. főgymn.
használatára, 7 0 kr.
Batizfalvi
J. „Keresztyén hittan" evang. főgymn.
használatára. 7 0 kr.
|

Bocsor J. „Bibliai ismertetés." 5 0 kr.
Gyulay B. „Magyar olvasókönyv" középtanodák haszn.
I . rész 7 0 kr. I I . rész 7 0 kr.
Névy L. „Stilisztika." I . rósz: i r á l y t a n 1 f r t
3 0 kr. I I . r é s z . s z e r k e z e t t a n 1 f r t 3 0 kr.
Noszág J. „Kétszer 5 2 bibliai történet." 4 0 kr,
Pálfy J. „ A ker. egyház története" evang. iskolák
használatra. 3 6 k r .
Ugyanaz g y m u a s i u n i ó k haszn. 8 0 kr.
Szénássy S. Virgilius Aeneisének I . I I . könyve 8 0 kr.

Ezenkívül a sárospataki iskolakönyvek főraktára is nálam van, s minden
más kiadónál megjelent könyvet gyorsan megszerzek. Üzleti vezérelvem;

becsületesség és pontosság!
Kókai
3—4

Lajos,

prot. irod. könyvárus, Károly-utca 2 5 . szám.

KÓKAI LAJOS prot. írod. központi könyvkereskedésében
[Budapesten IV. Ká'oly-utca 25. szám]
a,

l^ö^zetl^ező

e g y l i á z I

rrvu.:n.ls:áű.a,to3£:

2—4

Issipliatóls:

E g y h á z i
Bartók J. ,,Népszerű egyházi beszédek." I. rész 1 frt
4 0 kr. I I . rész 1 frt 8 0 kr.
Bulcsu K. ,,Gyász és sirbeszédek." 1 frt 2 0 kr.
Édes Albert „Egyházi beszédei." 2 füzet 1 frt.
Erdélyi S. „Keresztyén tanítások." 8 0 kr.
Fábián I). „Egyházi beszédek egy egész évre. 3 frt.
Fejes 1. „Egyházi beszédek." L r. 2 frt. II. r. 2 frt.
Fejes 1 „Temetési beszédek." 1 frt
Fésös A. „Közön-éges egyházi beszédek." 8 0 kr.
Filé L. „Ünnepi s alkalmi egyh beszédek." 1 frt 5 0 kr.
FördösL. „Kecskeméti lelkészitár." 3 fiiz. l - l füz. 1 frt.
Gerok „Egyházi beszédek." 1 f r t 20 kr.
Gyöngyösi S. „ P r o t . egyházi szónoklatok." I. rósz
1 frt 80 kr. I I . rész 1 frt 80 kr.
Györy Vilmos „Beköszöntő egyházi beszéde." 2 0 kr.
Gőzön Gy. „Székfoglaló < gyházi beszéde " 10 kr.
Heiszler J. .,Egyházi munkálatok." 3. füzet. 1 frt.
Heiszler J. „Halotti egyházi beszédek " 1 frt 60 kr

Pnpldolgoxatok

Illyés B „Temetési egyházi beszédek." 1 frt 4 0 kr.
Kovács J „Ünnepi s alkalmi prédikátiók." 1 frt 20 kr.
Lakatos J. „Vasárnapi s alk. egyh. beszédek." 9 0 kr.
Lakatos J. „Halotti beszédek." 9 0 kr.
Láng II. válogatott vallásos egyh. beszédei. 1.20 kr.
Lukács Ö „Egyházi beszédek." 1 frt 8 0 kr.
Maki ári 1\ J. " „Temetési beszédek." 1 frt 2 0 kr.
Margótsy
J. „Hazafias elmélkedések." 2 frt.
Margácsy J. „Protestáns egyh. beszédtár." 5 kötet.
Az 1. 2. 3. 4 kötetből egy—egy kötet 1 frt
4 0 kr. az 5 kötet 1 frt 50. kr.
Margócsy J. „Protestáns alkalmi b e s z é d t a r . 3 köt.
1. 2. kötet 1 frt 4 0 kr. 3. kötet 1 frt 5 0 kr.
Medgyes L „Eredeti halotti imák." 1 frt.
Mitrovics
Gy „Egyházi beszédek." 1 frt 2 0 kr.
Nemes B. ,. Egyházi beszédek." 1 frt 2 0 kr.
Nikházy L „Huszonkét egyházi beszéd." 1 frt 3 0 kr.
Bkvész Bobertson egyházi beszédek. 1 frt.

gyász-esetekre

14 füzet.

1. 2. 4. 7. 8. 10. 12. 14. füzetből egy-egy 1 f i t 2 0 kr. 3 füz. 1 frt. 5. 6. 9. 13. füz. egy-egy 1 frt 4 0 kr.

Pupidolgozatok

különféle esetekre

I. Szilád y László „Egyházi beszédei." 1 f r t 2 0 kr.
II. I X . X I I I . Fördös Lajos „Egyházi beszédei " 1.
2. 3. 3 frt 8 0 kr.
I I I . IV. Vegyes egyházi beszédek." 2 frt 60 kr.
V, VI. XV. Kidifay
Zs. beszédei. 3 frt 60 kr.
VII. VIII. X . X I . X I I . XIV. Vegyes beszédek ós
imák. 7 frt 80 kr.
Péterffy K. „Egyházi besz." Uj foly, 7 füz. 7 f r t .
Péterff'y K. „Köznép előtt tartott egyházi beszédek."
3 füzet 3 frt 60 kr
Péterffy K. „Temetési egyh. beszédek.''* 1 frt.

Egyliázi imák
Albert

J. „Imakönyv templomi használatra." Kötve
2 frt 10 kr.
Agenda (erdélyi, Vadas J . s Nagy P.) Kötve 2 frt 4 0 kr.
Czelder M. „Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imák."
Kötve 2 frt 5 0 kr.
Fábián D. „Közönséges vasárnapi ós iinuepi imák."
Kötve 2 frt.
Filep M. „Köznapi imák 4 hétre." Kötve 2 frt.

15 füzet.

Bévész Imre „Temetési beszédek-" 1. 1 frt 20 kr.
Bévész Imre „Ünnepi egyházi beszédek." 1 frt 2 0 kr.
Székács J. „Egyházi beszédek." 2 frt.
Szilády J. „Egyházi beszédek." I. rósz 1 frt 6 0 kr.
II. rész 2 frt.
Tompa M „Egyházi beszédek." 2 füzet Egy—egy
füzet 2 frt.
Tompa M. „Halotti beszédek" (Oratiok) 1 frt 6 0 kr.
Könyves Tóth K. „Egyházi beszédek" 1 frt 4 0 kr.
Zombory G. „Korszerű egyházi beszédek." 2 füzet.
Egy—egy 1 frt 2 0 kr.

és

á^oodák:

Fördös Lajos Ágendája. '2 frt. Kötve 2 frt 80 kr.
Medgyes L „Egyházi imakönyv." Kötve 2 frt.
Bévész B „Vasárnapi imák." Kötve 2 frt 4 0 kr.
Bévész B. ..Egyház szertartási beszédek." — Kötve
2 frt 3 0 kr.
Szász Károly „Halotti imák." Kötve 2 frt.
Könyves Tóth K. „Halotti imák." Kötve 2 frt 4 0 kr.
Zagyva I. „Templomi köz.-s bünbánatheti imák." 2 frt.

Megrendelések 5 frttól kezdve bérmentve és pontosan teljesíttetnek.

A sárospataki főiskola jugakadémiájaban egy rendes j o g t a n á r i állomásra pályázat nyittatik. Tantárgyak : az egyházjog, váltó- ós kereskedelmijog,

ós

osztrák polg. törvénykönyvisme.

Fizetés 1 2 0 0 f r t és

2 0 0 f r t lakbér, összesen 1 4 0 0 frt, mely havonkiut előre fizettetik. A pályázóban megkívántatik, hogy vagy
jogtudor, vagy gyakorló ügyvéd legyen. Egyenlő képesítés mellett előny adatik azoknak, kik a jogi szakban
irodalmi munkásságuknak nyilvános jelét adták. Az elválasztott a tanári nyugintézet kötelezett tagja. Pályázóknak
okmányokkal felszerelt folyamodványaikat f. évi szeptember 15-ig a sárospataki főiskola akadémiai igazgatójához beküldeni szíveskedjenek. Az elválasztott tanár tanszékét legkésőbb november 1-ső napján foglalja el.
Kelt Sárospatakon, aug. 12.

1877.

j2

1 főiskolai
S^sátl

y

á

z

A gyomai reform, egyház pályázatot nyit a központi

a

t

igazgatóság.
.

I-ső és II-dik osztályú egy évig ideiglenes

fitanitói állomásra. Évi fizetés: 6 0 f r t o. ért. 27 hektoliter ós 4G liter buza s ugyanannyi árpa az egyház
magtárából,

1 1 kiló ós 2 0 deka faggyú, 2 8 kiló hus,

lakszoba az iskolánál.

2 8 kiló só,

2 öl tűzifa,

Kötelessége a fentnevezett osztályoknak tanítása,

két köblös föld, egy kis

a tiszántúli egyházkerület által ki-

adott, s helyi viszonyok szerint módosított tanterv nyomán. Csakis okleveles tanítók pályázhatnak. A kellőleg
fölszerelt kórvények folyó évi augusztus 29-ig bezárólag,

tiszt. Garzó Gynla

tanügyi

lelkész

úrhoz kül-

dendők. Az állomás folyó évi szeptember 1 ón elfoglalandó. Az illető egy évi kifogástalan működés és magaviselet esetében állandósittatását

remélheti.

Kelt Gyomán, (Békésmegye) 1 8 7 7

augusztus 15.

Pásztor
1—2

A miskolci ev. ref. elemi

József \

egyház jegyző.

fi-iskola

első osztályának üresedésbe

jött

tanitói

állomására,

ezennel

pályázat nyittatik. Az ezen állomással összekötött fizetés 4 7 0 f r t 9 0 kr., és a tandíj felemeléséből befolyni
szokott összeg egy negyedrésze, mely mult évben 6 0 f r t volt. A pályázók felszerelt folyamodványukat folyó
évi Szeptember l-SÖ napjáig az egyház főgondnoki hivatalához nyújtsák be.
Kelt Miskolcon, 1 8 7 7 . augusztus

10.

Dr. Bóclogh Albert%
l_2

főgondnok.

A Selmecbányái ág. hitv. evang. egyház alsó-utcai elemi iskolájánál üresedésbe jővén a tanitói s
azzal egybekötött orgonista állomás, erre, ezennel pályázat hirdettetik.

Ezen állomással járó évi jövedelem

körülbelől 7 0 0 o. é. f r t és szabad lakás.
A pályázóktól megkívántatik, hogy a tótnyelvben — mely egyszersmind oktatási nyelv —
a magyarban s legalább némileg a németben,

nem külöuben az orgonálásban is jártasak I l y e n e k .

szerelt folyamodványok folyó évi augusztus 31-díkéig az alólirthoz beküldendők.
Selmecbányán, 1 8 7 7 . augusztus 8.

Hrencsik
2—3

Károly,

ev. lelkész.

azután
A fel-

Pályázat ágost. hitv. ev. külföldi egyetemre menő több rendbeli
hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.
A Glosius Sámuel- és Dániel-féle alapítványt a pesti ág. h. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel
közhírré te>zi,

hogy a íöntirt alapítványból külhoni egyetemeken

gymnásiumi tanár-pályára készülő ifjak számára tíz rendbeli,

tanuló ág. hitv. ev. lelkészi,

vagy pedig

egyenként 2 1 0 német birodalmi markból álló

ösztöndíjat fog a jövő 1877 —78-dik tanévre kiosztani. Ezen ösztöndíjak egymás utáni két éven átólvezhetöí.
Az
1. Ha hittani jelölt

elnyerhetés

a folyamodó,

feltételei:

akkor már is két évi folyamot jól

végzett

légyen valamely

magyarhoni protestáns theologiai intézetben, és ha candidaticummal bír, ezt is igazolja.
2. H a 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 s ágostai hitvallású ;
b] a magyar nyelvet tudományosan

ismerje,

helyesen

írja és beszélje,

mely

körülmény

hiteles,

külön bizonyítvány által igazolandó;
c] legyen feddhetlen erkölcsű, jellemű és jeles szorgalmú.
Ezen kellékeknek mindenben meg nem felelő kérvények figyelembe nem vétetnek.
Ennélfogva felhivatnak

ezennel

külhoni

egyetemekén

levő mindazon lelkész- vagy tanár-jelöltek,

kik már egy év óta a Glosius Sámuel- és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében vaunak,

hogyha még további

egy évre külegyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttök tudvalevő feltételek
teljesítése mellett, 1877. szeptember 15-dikéig alól írott elnökségnél kérvényileg jelentsék be.
Felhívatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló, vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- és tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett minőségi feltételeknek megbírván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1 8 7 7 — 78. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent megirt kellékeknek kétségtelen beigazolására
akár eredetiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tanodai — ha van candidaticumi — vagy egyetemi
és egyébb bizonyítványokkal

ellátott,

az alább kikötött

tanítási

kötelezettséget is tartalmazó,

sajátkezűen

irt és aláirt, lakhelyükkel ós az utolsó posta-állomással jegyzett kérvényüket folyó évi szeptember

15-dikéig

;

való határ dő előtt, (melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve, alólirt elnökséghez (Budapest V. fő-út 3. sz.) küldjék be
A megszavazott

ösztöndíjat a díjnyertes

annak második fele kezdetén,
egyszersmind a második

miután

hit- és tanár-jelöltek

nem a tanév elején,

bizonyítványaikat az illető egyetemen

félévre lett beiratásuk

hanem csak

sikerrel töltött első félévről és

felől is (Frequentations-Zeugniss und Anmelduugsbogen) a

2 1 0 német birodalmi markról szóló, sajátkezű nyugtájokkal 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 ösztöndíjat már egy évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében csak úgy maradhat meg, ha reájuk ujabban is érdemesnek tapasztaltatott;
évben a philosophiát,

beleértve philologiát ét kivált erkölcstani philosophiát is,

ha továbbá már az elsó

szorgalommal tanulta, s a

második évben is tanulja ; végiv, ha magát előre arra kötelezte, hogy a külegyetemen töltött ösztöndíjas két
esztendő után a hazába térve,

a pesti ág. ev. magyar-nemet

egyházgyülekezet

tanodájában,

ha kivántatui

fog, mérsékelt díj mellett egy évig segédtanári hivatalt viselend.
Budapest, 1 8 7 7 . augusztus hó 11.

Fabiny
2_3

Teofil,

az ösztöndíj osztó bizottság elnöke.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. B a l l a g i Mór. Főmunkatárs : F a r k a s J ó z s e f .
Nyomatott,: D e u t s c h M.-fe'le művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

34.

Huszadik évfolyam.

S5B.

Budapest, 1877. augusztus 26.

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 cLIj:

KIADÓ-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

•

VIII ker. Mária-utca 10. sz. 1. em.

T e l j e s

s z á m ú

p é l d á n y o k k a l

mindég*

Hirdetések dija
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

s z o l g á l h a t u n k .

a nyári hőségben

számosan kapnak napszúrást, ezt

talán nem kell példával illustrálnom,

A temetkezési szertartás kérdéséhez.

a ki az udvaron v o l t

nyájunk tapasztalta,
E lapok folyó évi 31-dik számában azon kérdést

kény-

t e l e n halotti beszédet tartani.

veti fel Sántha K. collegánk: „Hogyan temessünk?"
s azt tartja : „hogy érdemes lesz e tárgyat megvitat-

mert ezt mind-

Más esetben a simái mondunk beszédet.

Ennek

veszélyes voltát nem sokat kell bizonyítgatnunk. Hány

nunk. * Sietve ragadom meg felszólalását, s örömmel

lelkész lába hiilt át a fagyos földön s a temetőből

üdvözlöm azt én is, és elmondom néhány évi működés

betegen jött haza;

után azon benyomást, melyet tapasztaltam, meg em-

a

lítvén előbb, mily kellemesen érintett tisztelt colléga

beszivása

e tekintetbeni első hangja, midőn annak szükségességét

gosabb

már régen éreztem.

kül ritkán produkálhatni. Az előbb egészséges lelkész

szertartásoknál azt mondhatnám,

A temetési

hány ház annyi szokás.

légnek
által,

—

hűtötte

sokszor

ködös

mit orvosok

át

tüdőjét

hidegnek

—

állítása szerint h a n -

folytonos beszédtartása

közben

veszély nél-

a

tiidőgyuladásba eshetik, s mit nyert vele a vallásosság

legalább

ha vagy hetekig ágyban vesztegel (mint épen a mult

azon községekben, melyekben eddig magam is fungál-

télen e sorok irója is), mit ha ily szolgálatnak lesz

tam, s a lelkész,

áldozatává?!

u j szokásokhoz
helyen

ha állomását

kénytelen

harmadik

helyt

a háznál

a

másik

Az egyik

helyt a t e m e t ő b e n ,

de e l z á r t

negyedik helyt
szobában, a

fekvő halott,

koporsó

u j meg

az udvaron mondanak

templomban,

ugyan,

2 —3 n a p i g

nyitott

változtatja,

alkalmazkodni.

ugyanis a h á z n á l ,

halotti (? !) beszédet,

már

Ezt tapasztaltam

hideg

ismét hány

mi

beszédet, ügyeljük

meg mily

háznál kell imát mondani,

tartunk

szertartás e z : előbb a

innét vagy előbb vagy a

beszéd után a temetőben is kell

imádkozni,

a tem-

plomban sem lehet a szószékről egy alkalmi ima nélkül
le jönni.

több

mellett.

Ha pedig a t e m p l o m b a n

No

már most

mondja

meg nekem

valaki,

hol van ebben keresztyénies eljárás ? ! . . . Egy alka-

En részemről e szokásokban még igaztalanságot
is, sok tekintetben pedig az egészségre nézve legká-

lommal három imát,

vesékig ható imát ki képes készíteni ? ! . . . S e n k i ! . . .

rosabb eljárást találom. Vegyük sorjába. Ha a h á z -

És az ily hosszú,

n á l az u d v a r o n

legalább Krisztus

tartjuk a beszédet (mert a halotti

de jó szívből jövő, szivekig és
mint mondám

keresztyénellenes,

tanításával meg nem egyeztethető

beszédről van szó), itt a fedetlen fővel levő hallgatók

szertartással, a fennebb elősorolt veszélyek hatványozva

s a lelkész maga sokszor (hogy ne mondjam mindég)

vannak összekötve.

a legveszedelmesebb meghűléseknek, a nyári hőségben

beszédet, pláne nyitott koporsó mellett, ez már ma-

pedig a napszurásnak van kitéve.

gában

Magam temettem,

Ha végre a s z o b á b a n

véve is oly eljárás,

melyet

tartunk

még hatóságilag

hogy példával éljek, midőn egy derék hivünk mellém

is be kellene tiltani.

jött az uton,

azt is látjuk, hogy a felzaklatott (a beszéd által fel-

s panaszkodott,

hogy

feje

megfázott,

haza ment, lefeküdt, 8 nap múlva őt temettük.

Hogy

De, ha ezzel

összekötve még

zaklatott) kedélyű szerető rokonok, stb. a már enyó67

szetnek indult halottra rohannak,

azt utoljára meg-

csókolják : az ily eset — legalább bennem —

mindig

borzadályos hatást idéz elő s ezután ha beteg hátramaradttal találkozom, ha sok esetben a gyermek

egyszerűbb szertartartás mellé állok a papokra nézve>
mert ez ugy is

nagyszerűvé

lesz, ha szerető hívei-

nek szívből gyászoló serege kiséri!
Hogy

után

vannak esetek,

midőn nem mellőzhető a

az anyát temetjük vagy megfordítva, fájdalmasan te-

beszéd, ezt ón is megengedem, de ezek a legritkább

szem megjegyzéseimet, de épen nem csodálkozom.

esetekre redukálhatók, — ha t. i. magunk is ellene

okok

küzdünk e visszás szokásnak. — A buzgó ima min-

a temetési szertartás egyszerűsítésére nézve.

De vég-

denesetre meghatja a kebelt, ebben találunk, sokszor

telen

egyenlő

több vigaszt, mint a beszédekben.

Mind ezek,

magában véve is nyomatékos

igazságtalan

is-

A

temetésnél

Ezeknek folytán tehát én is oda célzok, a hová

mértékkel kellene — szerintem — mindenkinek mérni.
Már pedig a halotti beszédek á r a némely (a legtöbb)

Sántha K . collega ú r ; temessünk a hol

helyen

val,

meg

van határozva,

ós pedig

jelentékenyen

ha

el

nem kerülhetjük,

hagyjuk ki a halotti

nagyobb az imádságos (tehát a helyes) temetésnél, a

beszédekből

miból az

lénk áll híveink nagyobb része.

folyik, hogy

a

lenkedéseit is p é n z é r t

gazdagabb

űzheti. —

még

helyte-

mutatnunk, hogy az ily alkalmakkor a gazdag a szegénynek rovására

(pénzért)

De

Nem is kell arra

magasztaltatik,

ha

egy

a

még

„dicsbeszédeket"
egyet!

vigasztalni

lehet imá-

s magától

A lelkész halotti beszédében
csakugyan

akarja,

meujen a temetés után a kesergő családhoz,

vigasz-

kisebb

Ha

jótéteményt vitt véghez, az, mint erénye emlegettetik,

látszik

holott aránylag

részvétből tenni, s célját biztosabban eléri.

ezt

körben,

ezt

talja

mint egy mellette

őket

akar.

százezerekkel biró, egy pár száz vagy ezer forintnyi
nem tett annyit,

pénzért,

a midőn különösen nem

de valódi szeretetből, önzetlen

lakó szegény, ki a hozzá koldulni jövő előtt nyitotta
meg háza

ajtaját akkor,

mikor

talán

is mel-

TURCSÁNYI

épen a most

GYULA.

dicsért gazdag azt elutasította. Hol van az ily halotti
beszédeknek a rút hizelgésen kivül más hatása ? ! Hisz
A u d ia t u r et altéra

a szegényre úgy sem hathatni, ha adakozásra intjük

p a r s.

ily alkalommal, sőt ha azt hallja, a pap háta megett

Halotti temetésről.

azt m o n d j a : „hogyan hízeleg neki pénzért!" E szavakat hallottam egy temetés alkalmával,
kis távolban álltam a szónoktól,

midőn

egy

mely megyjegyzést

többek mosolygása kisért!

Száll a panasz szájról-szájra: fogy a kegyelet,
aludni készül

a hajdani buzgóság,

a templomi szé-

kek porosodnak; mégis különös! az őrök azon töre-

Már most t. collega azon megjegyzésére

térek,

kednek,

hogy

egy-egy megszokott kegyeleti öltönyt,

hogy a papok maguk menjenek elő jó példával! Fé-

egy-egy apáról fiúra átment vallási actust eltöröljenek,

lek,

megváltoztassanak, holott meglehet minden ilyen válto-

hogy

némelyek

azon

indítványa

kiáltani.

Már

miatt

pedig

„le vele"

fogják

a helyes indítványt

bár leszavazni lehet, de annak reánk való hatását eltom-

zással egy-egy kegyelet szála szakad meg a vallásos
érzésnek, a vallásos goudolkozásmódnak.

pítani soha! Vannak lelkészek, kik legjobb törekvéseik-

Cultusunk

különben

is a 0 fokig egyszerű. A

ben céljaikat el nem érhetik, vaunak kiknek törekvéseit

tartalmat kifejező alak szerfölött sovány, nein

a rosz

kell

akarat elferdíti, vaunak

azonban olyanok is,

gondolkodnunk,

hogy

azon

mit lehetne még belőle

kik a rosszat elpalástolni tudják, a jót pedig ugyan-

elvennünk, hanem inkább azon, hol találhatunk for-

csak

ebezsgetik,

rást a vallásos buzgóság felélesztésére ? !

hogy

tetteiket

feledkezve

az

ékes

szólástant

fennen ragyogtassák,

arról,

hogy:

megtanulták,
egészen

meg-

„laus propria sordet." Én

magam is jól ismerek egy papot, ki már maga megírta azon tetteknek

sorát, mely koporsója felett fel-

Előre

bocsátva,

azt, miszerént

hogy

én nem vonom, kétségbe

ezen gondolkodók

ujitásukkal javitni

hisznek a helyzeten, a tartalomnak megfelelőbb alakot keresvén,

teljesen meggyőződtem arról is, hogy

olvasandó lesz, — ez nem ráfogás, — ezt olvastam

Ágó

magam

temetési actust szeretnék egyszerűsíteni, nem a tehe-

is,

s

nem tagadom gúuymo^olyom követte

azt! Az ilyeneknek
tésmód

mintegy

aztán e gyakorlatban levő teme-

tömjénezés!

Én

részemi ől a leg-

ós

Szentlőrinc

lelkészei,

midőn

tetlen kényelem embereiül, sőt inkább
haladás bajnokaiul

tűnnek

a

halott

a gondolkodó

fel, sőt kimondom, hogy

sokak előtt kedves is indítványuk, de előttem nem.
Én ugy vagyok
tart

meg,

s

meggyőződve,
annak

hogy egyedül az ige

hirdetése egyedüli fegyverünk

nünk

ez

igy van,

minden

pedig

akkor örömmel kell üdvözöl-

alkalmat,

ígónek két élű

melyben

tanulni munkát előbb mint egy hót alatt ? No itt már
igazán

nincs

más

vagy menni,

vagy olvasni, vagy

szólhatunk, s az

Miket

mondók,

nem órtém a nagyobb, különö-

sen városi gyülekezetekre,

hol

csakugyan

lehetetlen

hasogathatunk. Hol vau

a halotti tanítás, kivált mikor egy nap 1 0 - 1 2 halott

termékenyebb föld, mint a halotti

is van temetendő. Itt igenis már helyén van a házi

fegyverével

a hatásra

a ki sem írni uem tud, sem be-

jajveszékelni.

az auyagelvüség ellen.
Ha

buzgó papja. Hát

maga sokoldalával itt a ! beszéd, ós a síri, mert másként nem lehet, de ez
esetben olvasni kell azt, mint Rév-Komáromban szoj
Nem célszerű ennélfogva a hallotti tanítások
kás, mind háznál, mind sírnál.
ellen küzdeni. Nem, mert ez egy vár ismét, a melyDe mindezekre azt mondhatja valaki, a miutből védhetők az isteniség elvei. A mulandóság gonhogy mondja i s : régiség védelme, nem divatos, h a dolata összetöri az önelégült kevélyt, a halál előtt
lotti prédicatió, legatio, supplicatio, vasárnap délutáni
nincs hatalom. De hiszen ezt kifejezheti jelezheti
pródicatió, hétköznapi harangszó mind elavulandó
egy házi ima is. Alig hiszem. Feltéve, de meg nem
régiségek, érett gyümölcsök. Lehullanak. Tudom. De
engedve, hogy a kettő hatása egy irányú, egyenlő
nem várom. Mert minden levél hullása e szent fáerős, a hely és hely között nagy a külömbsóg. A
nak, győzelme az anyagnak.
beszéd, elmondva a zsibongó életű utcán is lehet haMajd eljő a polgári anyakönyv, mikor keresztásos, de hogy hatásosabb az arra különösen rendelt
telni is felesleges, eljő a polgári házasság, a mikor
helyen, a templomban, és pedig a szónoki beszéd ós
j nem esketünk, eljő a polgári halotti anyakönyv, a
ima, az bizonyos, kétségbe nem vonható. Mert áll
! mikor még a polgári temetkezés is következhetik,
azaz axióma: mindent a maga idejében és a maga
eljött a vasárnapi munka, a mire egyes helyeken a
helyén. Tudom erre a feleletet: miért volua erre a
szolgabíró dobszóval adott engedelmet, mindez eljő
célra a templom alkalmasabb az isteni szent termétudom, ós eljő vele sok egyéb is, a miről most foszet kebelénél? H á t bizony csak azért, hogy állatok
galmunk siucs, de részünk benne ne legyen. Mi ne
zaja, kocsirobogás, alkalmatlan szél, eső, égető hővágjuk a fát, mely nemes gyümölcsöt terem. Ne lesóg, hó, jég, a halott szaga stb. stb. elvonják a
gyen részünk benne. H a jobbat nem állíthatunk a
figyelmet, a hallgatóság nem hallgat, hanem a helyett
régi alak helyett, azórt mert régi, ne kívánjuk ela szónok szalmát csépel vízben, sárban, és maga is
vetni, ugy is lehull idővel a mi nem tartható magámeghűl, de meghűlnek kalaplevéve a hallgatók is.
tól, de már akkor, kész lesz az u j a hullott levelek
Sok lelkészt vitt el a házi beszéd s ima sírjába.
védelme alatt.
Magam is ismertem eleget.
alkalmaknál ?

Az

élet,

a

halálban kínálkozik textussal.

SZEKERES MIHÁLY,
ref. lelkész.

De én meg is fordítanám a dolgot, ós azt mondanám,

minden

vallási

actusnak

helye a templom.

Punctum. Ha az énekszón kivül óhajt a gyászos
halotti
után

beszédet,

imát,

harangoznak,

a

helye a

templom.

fél

Temetés

nép hegyül, s a lelkész

szó-

székre lép, imádkozik s prédikál.

Mit?!

azt,

író kiadott, hanem

a

mit

egyik

vagy

másik

Korántsem

maga müvét, tehát alkalmit, és hat és nyer, vigasztal ós épít. Én alkalmasabb tért ennél

az ige

ter-

mékenyíti elhintósóre nem ismerek, kivéve tán a főbb
ünnepeket.

Hogy

mit

beszéljünk

a

sok egyforma

életű felett? Oh mind külön kis világ az, egyik sem
hasonló

a

másikhoz!

De ez fárasztó ott, hol több

ily halott van? A buzgónak nem, és ha unja a népes helyet, szívesen cserél vele a kisebb

gyülekezet

ISKOLAÜGY.
Tanügyi botrány

díszkiadásban.

Dr. Lange Henrik uj iskolai atlasza huszonkét színezett lapban. Az 56. legújabb átdolgozott kiadása szerint
magyar nyelvre fordította s a hazai iskolák használatára
alkalmazta Dr. Cherven F. tanár. 2. szám : Magyarország.
Budapest, Rautmann Frigyes, 1878. Ara 70 kr.; azon
tanitók, kik növendékeik számára magok rendelik meg,
lo°lo árleengedésben részesülnek.
Nagy örömet szerzett nekünk, ez a finomult ízléssel,
rendkívül díszesen kiállított térkép. Azt véltük, hogy e
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lapocskával gazdagodtunk a csinos és jó téi'képekben,
miknek bizony nagy Injával vagyunk.
A pillanatnyi benyomás azonban csakhamar eloszlott, Mihelyt a szemgyönyörködtető látványt jobban szemügyre véve, taglalásába fogtunk: a visszahatás annyira
ment, hogy még maga a finom színezés is, mely első
rápillantásra oly kellemesen érinté érzékeinket, még az
is kifogásra adott okot.
Igaz, hogy a szemnek tetszik ez a csuka és vadgalamb, szederhamvas és rózsa, égszínkék és tenger-zöld
színekkel tarkázott lap, de párosával üti fel magát a kétely, vájjon egyúttal célszerű is-e ?
A tárgyak vastagabb körvonalaihoz szokott falusi
gyermek, megtudja-e különböztetni a különböző megyéket
jelentő halvány árnyalatokat ? Látja-e a fáktól az erdőt,
vagyis, a szinvegyület boritéka alól, kidomborodhatik-e
lelke előtt az ország földrajzi alakulata? A sok szín alkalmazása, megengedi-e, hogy kimélyedjen a gyermek előtt
az Alföld teknőszerű képe, s kiemelkedjék Erdély, FelsőMagyarország hegyes vidéke ? stb.
Kötve hisszük, hogy e feladatokat ez a szines kép
megoldhatná. Csatlakozunk Salamon Ferencnnk el nem
fogadott, egészen elszigetelve álló nézetéhez, hogy t. i.
sem észfejtő, sem képzeltető valami nincs abban, hogy a
mappán ki van festve Tolna tengerzöld, Baranya cinober
vörös hatái-okkal, mely tarkaságokat a helyszínén hiában
néznők, s azt a gyermek a papíron ujjával vagy vesszővel
körüljárja.
Nézetünk szerint, ha már színezünk, legyen a színezés éles, határozottan elkülönző s ne folyjon egybe.
De még legcélszerűbb színezés nélkül adni ki a népiskolai
térképeket, ha azt akarjuk, hogy a gyermek tiszta, világos, élénk ö s s z b e n y o m á s t szerezzen hazája területéről.
Pedig., ez az összbenyomás bevésése a lélekbe, ez
a legfőbb célja az elemi tanításnak. Minden egyéb elpárologhat, ez az egy ismeret, mely ha egyszer megszereztetett, elévülhetlen sajátja marad a léleknek.
Erre azonban, úgy látszik, nem is igyekeztek a szerzők. Mi tehát el is ejtjük a kérdés további tárgyalását.
Inkább azt iparkodunk kikutatni, hogy mappájok szerkesztésében ugyan mire fektették szerzőink a fősúlyt?
A politikai fölosztásra, a forgalmi vagy a természeti viszonyokra-e ? Vagy tán mindnyájára, vagy egyikre sem ?
A színezés, melyért föláldoztatott a kép áttekinthetősége, arra enged következtetnünk, hogy készítésénél, a
legnagyobb figyelem, a p o l i t i k a i f e l o s z t á s r a irányult. Ha azonban közelebbről vizsgáljuk a Lange-Cherven
atlaszt, e tekintetben furcsa baklövésekre akadunk.
Erdély szerintök nem csupán földrajzi fogalom, hanem
éppoly önálló, mint Horvátország. Az atlasz szélén van
a „politikai felosztás" megjelölése, s ott 1. Magyarország
van fölvéve négy kerületével, 2. Erdély, 3. Horvát-Tótország stb.
Árvamegyében az egyetlen Turdosin van fölemlítve,
s k i m a r a d a m e g y e s z é k v á r o s a Alsó-Kubin,

valamint a jelentőségre nézve második városa : Trsztena A
Muraköz főhelye, a régi hires Csáktornya kimarad ; de
szomszédságában ott figurái Friedau, vagyis magyarúl
Ormosd. Légrádot Zalából kikebelezi s a horvát Körözsvármegyébe teszi át, Dévaványát Jász-Nagy-Kún-Szolnokból Békésbe, Tót-Komlóst Békésből Csongrádba, Uj Aradot Temesből Aradba osztja be. A likkai ezred meg
ugyancsak pórúl j á r : csak a feje van benne, a többi
testrésze kimaradt, bizonyosan aesthetikai tekintetből.
Csalódtunk tehát. A szinjátéknak még csak az a
célja sem lehet, hogy a politikai felosztást emelje előtérbe.
Vasutszálak futnak át a térképen. Hajlandók voltunk
azt hinni, hogy a szerző gondja, leginkább a f o r g a l m i
v i s z o n y o k helyes feltüntetésére központosult. Erre
mutatott azon túlbuzgalma, hogy a még csak tervben
füstölgő sopron-ebenfurthi vasút is ki van jelölve, azaz
olyasmit is beletett művébe, ami még tényleg nem létezik.
Ámde, mennyi nincs benne, ami meg rég ki van építve,
s át van adva a forgalomnak.
A nagy szombat-váguj helyi, tótmegy er-nyitrai, garamberzence-selmecbányai, bánréve-dobsinai, az arad-körözsvölgyi, a temesvár-karansebesi vasutvonalak nincsenek
kijelölve, mintha nem is léteznének. A magyar nyugoti
vasút benne van ugyan, de nincs köszönet benne: sehol
át nem megy a Rába jobb partjára, mindig baloldali marad Sárvártól Grácig. A magyar-gácsországi vasút meg,
Sátoralja-Ujhelynél szalad belé a magyar észak-keleti
vasútba, pedig a valóságban, tudtunkkal Legenye Mihályinál egyesül azzal. Az osztrák állam-vasútnál közel egymáshoz, Dorozsma, amely tényleg nem állomás, LangeCherven urék szerint állomás; Nagy-Kikinda, amely meg
állomás, ő szerintök nem állomás.
Békés-Gyulának is kijut a tévedésből, amennyiben
ez is megfosztatott vasútállomásától. Az alföldi vasút vagy
két mérföldnyire megy el tőle északra.
— Ugyan mi lehet e tévedés forrása?
— Az, uraim, hogy a jámbor szerző Gyulát, Békésmegye fővárosát, összetéveszté Gyulavarsánd aradmegyei oláh-magyar faluval, s annak a helyére tette.
Ebbeli várakozásunkban is felsülvén, abban biztunk,
hogy mivel egyébként is, napiainkban a földrajz tanításánál nagyobb súlyt inkább a természeti viszonyokra
helyeznek : bizonyosan ebben remekel annyira a szerző,
hogy indokolttá teszi ezt a négy sort, mely a munka
címlapján díszlik:
„A vallás- és közoktatási m. kir. Minister 14418.
szám alatt Dr. Lange Henrik új iskolai Atlaszát 22 színezett lapon, magyar nyelvre fordítva és a hazai iskolák
használatára alkalmazva Dr. Cherven F. tanár által, a
népiskolai használható tankönyvek közé felvette. u
Hírlapirodalmunk is nyolc-tiz soros kritikákban dicsérve emlegeti e művet, maga a kiadó Rauthmann úr
pedig, az atlasz hátlapján biztosít arról, „hogy e művészileg tisztán és csinosan kiállított térképnél a l a p o s
p o n t o s s á g r a különös súly lőn fektetve, s hogy anná 1

fogva a földrajzi oktatás könnyítésére igen alkalmas taneszközzé vált, arról t. c. Uraságod első tekintetre meggyőződik."
Az előadottak után, képzelheti a szíves olvasó, hogy
mi ugyan mind erről az előnyről nem tudtunk meggyőződni. S a munka életrevalóságának bebizonyítására, nekünk már csak az a végső reményünk maradt, hogy tán
a természeti viszonyok vannak classicusan feldolgozva. S
íme mit kell látnunk ?
Sajátságos, hogy míg a Tátra, Pietrosza, Detonata,
Meszes, Rika-erdeje nincsenek fölemlítve, a Surian, Semenik, Magazaja s efféléktől hemzseg a térkép. A Görgény
meg, Csík és Udvarhely közti határhegy volna, a Pojána
csúcstól a Csudálatos kőig terjed, s ; gy csak ott nincs,
ahol kellene lennie.
Aminő rendszertelen halmaz az oro< raphia, a hydrographia is majdnem olyan. A Kulpának, az Ipolynak,
a Fekete-Körözsnek nincs neve ; éppoly hí nyagság, mint
hogy Dunapatajnak meg van a maga tűfo nyi karikája,
de a nevét elfelejtették odairni.
A Hortobágy, Kadarcs, Kötely, valamennyi a tiszavidéki v a s ú t b a ömlik. A szerző a római sáncokat, a
Csörsz árkát, Ördög-árkot, egészen mellő/i. Az ezekhez
hasonló, szintén ősrégi Jarcsina-árkot fölveszi ugyan, de
Petrovcétől Jarakig menő nyugati ágát elh gyta, s csinált
belőle egy északról délre ömlő névtelen folyóvizet.
Mármarosban, s az Alföldön számos folyónak csak
eredete van, de aztán elenyésznek a hegyek közt vagy
a sík földön, mocsárban sohasem. Mert egyetlen egy mocsár sincs kirajzolva, s pl. az ecsedi lápot, az alibunári vagy
aSzernye-, aPalacsa-mocsárt, a Szent-Anna tavával együtt^
ugyan hiába keresnők. Ellenben a kunszentmiklósi jelentéktelen esőviz-kanális, a Bak-ér föl van véve ; ha a szerző
következetes volna, akkor még több joggal fölvehette
volna a Gerjét, vagy akár a ceglédi Németugratókanálist.
Átalában, a helyrajz nem erős oldala e műnek.
Mindössze hat vidék neve van fölemlítve, u. m. Szigetköz,
Nagy-Csallóköz, Hegyallya, Bükkallya, Verchovina és
Erdő vidék. De már Vinodol, Túrmező, Muraköz, Kemenesalja, Bodrogköz, Nyirség, Sárrét, Avasság, Mezőség
stb. nem kaptak helyet.
Nem kevésbé csodálatos, hogy szerző szerint, NagyMagyarországon egyetlenegy sóbánya sincs. Maros-Ujvár,
Paraj d, Rónaszék, Sugatag, Szlatina, mint a sófőző Sóvár
egyformán kimarad. Hasonlóan Oravica, mely nemcsak
mint a newcastleivel vetekedő legjobb hazai kőszenünk
lelhelye, hanem, mint város és gyártelep is megérdemli
vala a fölemlitést. Pécsvárad, Dorog, Salgó-Tarján, Bárót
hires kőszénbányáinknak szintén nem jutott hely, jó
szerencse, hogy Petrozsény benne van, ha Petroszenynekírva is.
Az ipari nevezetesség sem számít szerzőink előtt.
Zvecsevó, Ujantalvölgy üveggyáraikkal, Hermanec s a
legnagyobb magyar hadi tények egyikéről is emlékezetes
Zeruyest, a Királyhágón túl legnagyobb pa tírgyárával,

Nagy-Surány cukor-, Gács posztó-, Anina a creuzotival
összehasonlított síngyárával, egytől-egyig mellőztetnek.
Hát Radoboj, Herend, Urvölgy, Vörösvágás, NagyA g ; Aggtelek, Szilice, Homoród-Almás, melyek mindenike vagy világhírű, e g y e t l e n lelhelyei s bányái bizonyos ásványoknak, vagy pedig hazánk legékesebb természeti ritkaságaival bővölködők, — ugyan miért hagyattak kí ?
Azt hisszük, nem tévesztjük a szög fejét, ha azt
mondjuk, hogy azért, mert azon mintán, melyből e munkácska másoltatott, nem voltak n a g y b e t ű v e l írva
Már pedig szerzőnk annyit értvén Magyarország földrajzához, mint hajdú a harangöntéshez, egyebet nem
másolt le, mint a mi nagy betűvel volt irva, vagy a
mely nagyobb vidéken sem talált ilyet, ott kiirta a véletlenül épen szemébe ötlött helynek a nevét.
Szent igaz, hogy ha nem is derekas, de legalább
kényelmes módja a kritikai kiszemelésnek. Ám üssék
öszsze Afrika térképét ekképen, mi abban semmi
sértőt nem fogunk találni. Magyarország azonban máinem terra incognita s nem oly barbár, hogy egyik falu
ép olyan jelentéktelen lévén, mint a másik : tökéletesen
mindegy legyen, ha akármelyiket irjuk ki. A mi térképünk
készítéséhez már, az országuak sokoldalú, teljes ismerete
szükséges, hogy a jellemzőt, a nevezetest pontosan kikereshessük. Találomra, vaktában, nem lehet dolgozni a
nélkül, hogy ki ne sülne a turpisság.
E térképen is, egyéb szarvashibák mellett, a megemlítésre érdemesített helyek kiválasztása mutatja ki
legszembeszökobben, hogy itt t e l j e s e n tudatlan szerzővel nézünk farkasszemet. (Bocsánat a kemény kifejezésért, de ha az igazságnak meg akarunk felelni, más,
szelídebb jelzőt nem használhatunk.)
A kiszemelés egyik, de még kisebb fajta hibája
az aránytalanság. Míg pl. Sárosmegyében Eperjes, Szeben, Bártfa, Zbóró, Palocsa említtetnek, a szomszéd
Abaujban az egyetlen Kassa, a köriilbelől hasonló nagyságú Árvában Turdosin, Udvarhelyszéken egyedül Udvarhely.
Nagyobb megrovásra méltó már az, hogy azon
fürdőink közül, melyek nem valamely nagyobb városban
vannak, egyetlenegy táncs fölemlítve. Még a két Füred
is ki van hagyva, s nem helykimélésbol, mert pl. Balaton-Füred, Siófokkal, Tihany nyal együtt bátran oda fért
volna az egyátalában jelentéktelen Lölle és Karad, értsd
Lelle és — a csikó-amputálásról közmondásilag hírhedt
— Karád helyére.
A legnevezetesebb helyek kihagyása mellett, annál
szembeszökőbb az ellentét, hogy lépten-nyomon találkozunk itt oly rongyos falvakkal, melyeket egy elemi iskolás taneszközbe, csakis véghetetlen földrajzi járatlanság csúsztathatott be.
Szolnok-Doboka megyében Pecsétszeg, Máramarosban Orosz-Mokra orosz, s Petrova, minden nevezetesség
nélküli ronda oláh falvak ott dísztelenkednek. Ungban
Perecseny, nem kevésbé nyomorult, de már orosz falu,

benne van, Dubrinics azonban, porcellán-föld bányájával
együtt, kiakolbolít'atott. Az Ompoly s Aranyos mentén
kimarad ugyan Abrudbánya, Verespatak, Zalatna, Offenbánya, se baj, ott van a helyettes : Lupsa.
A „Tévedések játéka" ujabb felvonásul, vagy tán,
mint Ludas Matyiban, levonásul szolgálhat e munka
megismeréséhez.
Megütődve láttuk Szörényben, épen Ruszkabánya
helyén „Kossovo"-t. Szörénymegye ezen községe előttünk
ismeretlen, de fölismerjük a vermet, melybe e helynél,
nyakig beleesett a szerző. Ruszkabánya ugyanis, németül
Ruskberg, mely fölött emelkedik a Ruszkahegy, szintén
Ruskberg. A két Ruszkahegy zavarba hozta a szerzőt.
A hegyre tehát ráirta hogy Ruszka, a városka helyére
pedig, Szörénymegyébe átplántálta Krassómegye egyik
legrongyosabb oláh falvát, Kossovot!
Legérdekesebb e tekintetben, a mit a szerző hazánk
legkeletibb csücskével mivel. Brassómegyében fölemlíti
Brassót, Rosnyót, — a gömöri Rozsnyó nem részesült e
tisztességben, — Prasmart, S z e p s i t. Háromszéken
S z.-G y ö r g y ö t, B u z a u t, Kézdi-Vásárhelyt.
Mit keres a Barcaságon Szepsi, mely tudtunkkal a
kissé távoli Abaujmegyében, s Háromszéken Buzau, mely
Oláhországban fekszik ?
Azt hisszük, hogy ennek a rejtélynek is megleltük a nyitját. A tudós szerző Brassómegyébe bizonyosan
föl akarta venni Földvár városát, s pontját meg is csinálta előre. A mintán azonban, mely után indult, SepsiSzent-György neve, alkalmasint két sorban volt irva,
ugy hogy az előnév (Sepsi), épen Földvár pontjához ért.
Az első sort tehát külön névnek vévén, a nagy betűs
Szepsit irta Földvár helyére. Sz.-György pedig mint külön város, Sepsi-Szent-Györgynek felelt meg.
Hát Buzau? Alapos német auctorunk, magyar mintáján, — mely alighanem a Göncy-Berghaus-féle Magyarország térképe volt, — ott látta „Bodzái sz. vagy szoros"-^ s a szoros jelzését nem értette vagy nem vette
észre. Azzal segített magán, hogy a „Bodzái" nevet vette
föl, s könnyen érthető, hogy azon a bérces, sötéten árnyalt vidéken, nem tudta jól megolvasni.
Igy esett meg az az eset, hogy „Bodzái" (szoros)ból, Buzau város lett.
Mindezen zavarokat fokozza az a körülmény, hogy
a szerzőknek fogalmuk sincs a térképek oeconomiájáról.
Ha egyszer s mindenkorra megállapítják, a megye, hegy
és folyó különböző betűalakjait, akkor fölösleges utánok
tenni szüntelen az M., h., (néhol hegy vagy heg) és f.
betűket. De erre a nagy találmányra nem jöttek rá a
szerzők, s különböző betűalakokat használnak ugyan,
de rendszertelenül. A Bakony neve ugy van irva, mintha
megye volna. Viszont néhány megye, a szokottnál kisebb betűkkel iratik, a mi kis megyéknél még érthető,
de hogy L ptóvármegyét csak „Lp'-vel jelölik, holott az
egész megyében csak Sz.-Miklós és Hibbe van emlitve,
ezt már nem értjük. A kicsapott Rózsahegy városa he-

lyére legalább Liptómegye nevét
kiirni, s nem rövidítve.

kellett volna egészen

Nagy-nak N. lenne a jelzője, de össze-vissza, következetlenül használják s Nagy-Kikinda és N.-Becskerek, Nagy-Károly és N.-Szöllős, valamint Nagy-Bánya
és Felső-B., egymásmelleit állanak.
Még a város vagy falu-jelző pontok sincsenek megállapítva. Petrovac, Zsámbék, kulcsos városokul vannak
feltüntetve. Szegedet várnak veszik, igen de akkor Munkács, Marosvásárhely, Lipótvár (itt Leopoldvár) karikáját még inkább kellett volna várrá fogasolniok.
Már eddigelé is annyi balfogást soroltunk elő, hogy
helyén találjuk azt a kérdést vetni föl, vájjon kire hárul
mindezért a felelősség : a ministeriumra vagy Lange vagy
Cherven úrra-e ?
A ministeriumra nézetünk szerint nem; mert az
közegének tekintheté Cherven urat, az eléggé neves írót,
megbízhatott benne, hogy felel a munkáért, melyet fordított.
Lange úrra-e ? Ne bántsuk őt. Nem tukmálta ránk
művét. Ha mi elfogadtuk, ő csak örvend rajta, felelősség
ugy sem nyomja vállait. Reá nézve, két megjegyzésünk
van. Egyik, hogy hivatás nélkül fogott munkájához, a
mely tulaj donkép csak nagyobb térképek hitvány, hibás
reductiója. Másik észrevételünk, hogy ha e művek az
56-ik, többszörösen javítva javított és bővített kiadása
is ilyen, — ugyan milyen lehetett az első kiadás !
E munkáért a felelősség minden terhe, Cherven
úrra nehezedik. Vagy lelkiismeretlenség, vagy tudatlanság forog itt szóban. Lelkiismeretlenség, ha Cherven úr
eléggé jártas földrajzunkban ; mert akkor nem tanulmányozta át kellőleg azt a munkát, melynek magyar apostolává szegődött. Tudatlanság, ha e kiadást jó hiszemmel
tette.
Azt hihetnők, hogy legalább mint fordító tette meg
kötelességét Cherven úr. Pedig bizony ott sem állja meg
a sarat.
Fehérhollószerű ritkaság, a szabatosan irt helynév.
De ezeknek egy jó részét hajlandók vagyunk sajtóhibának venni, mint Mouoly Moholy helyett, Pupuk Papuk
h., Löeze Lőcse h., Miskólez Miskolc helyett stb.
De hát micsoda helyesírás az, melyből az ő és ű
betűk egészen kivannak küszöbölve, az á és ó pedig
csak elvétve fordul elő, pl. Tétsö, Nagy Kata, Töke
Terebes, Üllő, Kőszeg, Küküllö, Kőrösmező, Aszod, Soroksár, Dicső Sz. Marton ; s a minduntalan előjövő németes ff h u hanglágyító, mint Thorda, Szigeth, Huszth.
Fordítónk szerint Prázsmár Prasmar, de már Udvarhely
Ud várhely.
A kedves Bach-korszakra emlékeztető Neográd
megye, Kardszag, Meisterháza (Mesterháza), Titel (Tétel),
Aluta (Olt), mind ott idétlenkedik.
Azt hisszük, elmondhatjuk : sat prata bibere.
Bővebben nem érünk rá foglalkozni e művel, melyet csak tegnap kaptunk kezünkbe, s mára meg kellett

ismertetnünk, ha azt akartuk, hogy közleményünk a
tanév kezdete előtt még idejekorán jelenjék meg.
Bemutattuk hát e munkát úgy, a hogy hamarjában telt tőlünk. Beláthatja a t. olvasó, hogy ez az atlasz
tulajdonkép merő hibahalmaz. A következetlenségek, földrajzi járatlanság, a legképtelenebb tévedések egész sivatagja, elannyira, hogy eleintén arra az ötletre jöttünk,
hogy legcélszerűbb lenne a százakra menő adat közül
kijelölni azt a mindössze 7 vagy 8 helyet, mely helyes,
hogy föl van említve, jól van irva, jó helyen van, szóval teljes szabatossággal van fölvéve.
De meggondoltuk a dolgot. Félreértésektől, s attól
tartottunk, hogy cikkünk indokolatlannak látszhatnék.
Például, mi még, horrendum dictu! Budapestet sem soroztuk volna a helyesen fölvettek közé. Mert önmagában
véve jó helyre s helyesen van ugyan irva, de hibássá
válik az által, hogy a szerző külön kiteszi mellé O-Budát
is. Már pedig azt egy kis iskolás gyerek is tudja, hogy
O-Buda Budapestnek csak egyik kerülete, s igy hasonló
jogcímen lehetett volna akár a József- vagy Lipótvárost
is külön fölemlíteni.
A mint látja a t. olvasó, nem cifráztam a szót, a
reflexiónak is nagy helyet nem engedtem; hanem adtam
puszta adatokat, hogy ne annyira én szóljak, mint inkább
szóljon maga az ügy, melynek e munkával történt pellengérre állítását, hallgatással mellőznünk lelkiismeretlenség volna.
Megszoktuk már tanférfiainktól azt a széltire hangoztatott mondást, hogy az iskola számára csak az elég
jó, a mi legjobb : ép úgy, mint a hogyan megszoktak
ugyanazoktól, hogy tanirodalmunk terén középszerű vagy
egészen rosz műveket gyártanak Térképeink közt legalább azok, melyekben az igazi földrajzismerő szelleme
nyilatkozik : rari nantes in gurgite vasto.

Végkép kifogytunk az időből. Különben is ideje
már letenni tollúnkat. Még csak a végszót ejtjük:
A ki keménynek találja bírálatunkat, cáfoljon meg,
de ne kívánja tőlünk, hogy hazai tudományunk szent
ügyén a jelen munkával ejtett csorbát közönyösen vegyük.
D R . BALLAGI

I s k o l a i
— Hatodik

ALADÁR.

é r t e s í t ő k .
közlemény. —

102) A s á r o s p a t a k i ref. főiskola jelentése.
Igazgató az akadémiában Orbán József, a gymnasiumban
Szivos Mihály. Tanulók sz. a bölcsészet-hittani szakban
86, a jog- és államtudományi szakban 58, a gymnasiumban 556. A főiskola kormányzati, jogi és anyagi ügyeinek szervezete s az akadémiának tan- és fegyelmi szabályai elkészültek. A belkormányzatra, beiktatásra, tandijakra, fegyelmezési és ünnepi kiküldetésekre vonatkozó
ügyek az akadémiában közöseknek hagyattak, ellenben
a tanulmányi és vizsgálati rendszer mindkét karnál önállóan szerveztetett. Az iskola uj díszes épülete elkészült.
A tápintézetre nézve jövőre gyökeres reformokat fognak
életbeléptetni. (L. lapunk 32-ik számát.)

103) A s á r o s p a t a k i állami tanítóképezde értesítője. Igazgató Dezső Lajos. Tanulók sz. 87. Az ifjúsági önképzőkör feloszlott s ennek helyébe olvasókör
alakult.
104) A s o m ó r j a i nyilv. polgári fiu- és felső
leányiskola 5-ik értesítője. Igazgató Gyubek Ferenc. Értekezés : Somorja virányának rövid ismertetése, Kovacsics János és Ivánfi Bélától. Tanulók sz. (a fiúiskola négy
s a leányiskola két osztályában) 54.
105) A dunántúli ág. h. ev. egyházkerület s o p r o n i lyceumának tudósitványa. Igazgató Miillner Mátyás.
Abba is beletörődtünk, hogy idegenek, különösen
Tanulók sz. a gymnasiumban 308, a bölcsészet, theoloa német tanirodalom uszály hordozói legyünk. Csak az a
giai intézetben 18. Néhai Radó Gedeon báró két 5-500
gyakori jelenség vigasztal, hogy a külföld termékeinek
frtos alapítványt hagyományozott ösztöndíjakra.
legalább a javát használjuk fel. S a mily üdvös, kellő106) A s o p r o n i ev. kerületi tanítóképezde érteleg szemenszedve, átültetni a hasznos növényeket: anysítvénye. Igazgató Király József Pál. Értekezés: Az
nyira haszontalan, sőt káros, de mindenesetre szűkvelejű
inductiv tanmód alkalmazása a paedagogia s anyanyelv
eljárás, jász parasztként átplántálni a muszka tövist, csuoktatásánál külföldi tanítóképző intézetekben, Kapi Gyupán azért, mert nem e földről való.
lától. Tanulók sz. 49. Az ifjúság kézműipar-kört alakított.
Epen mi, kiknek leginkább van szükségünk minél
107) Csöndes J. Ferenc s o p r o n i nevelő- és tantöbb, maga fejétől tenni tudó emberre : bárhová tekintintézetének értesítője. Az intézet képével. Igazgató Csönsünk mindenütt csak utánzatokkal, fordításokkal találdes J. F. Növendékek sz. a 4 osztályú reáltanodában
kozunk. S legyen bár tudatlan az az idegen, mint a jelen
16, a 4 osztályú gymnasiumban 22, az elemi iskolában
esetben hazánkra nézve Lange úr, bírálat nélkül roha23, a középtanoda 4-ik osztályát bevégzett iijak számára
nunk utána.
felállított tápintézetben 6, összesen 67. A közoktatásügyi
Megvalljuk a bölcseség netovábbját, mi nem ta- ! minister 1876. végén, az intézet nyilvánossági jogát ismét 3 év tartamára meghosszabbította.
láljuk abban, hogy minden viszonyainkat külföldi szemüvegen keresztül szemléljük. S elszomoiitó, valóban szé108) A s o p r o n i Lahne-féle nyilv. tan- és nevelőgyenitő jelenségnek tekintjük, hogy még ily speciális
intézet értesitője. Igazgató Lahne Frigyes. Értekezések :
magyar ügyet is, minő hazánk atlasza, kölcsönveszünk
A hazaszeretetben való nevelésről, Lahnétől. Üdvözlet
attól az idegentől, ki abban természetesen sokkal jáDeák Ferenc arcképéhez (költemény), Vajda Victortól.
ratlanabb, mint mi belföldiek.
Deák Ferenc mint az ifjúság példányképe, Vajda Victortól.

Növendékek sz. az elemi iskolában 12, a 6 osztályú
reáliskolában 33, a 6 osztályú gyrnnasiumban 26, összesen 71 Miután ez intézetet a mult nyáron több fővárosi
lapban megtámadták, a dunántúli ev. kerületi convent,
mint a melynek az intézet alárendelve van, a vádak
megvizsgálására egy bizottságot küldött ki A bizottság
jelentéséből, mely az értesítőben közölve van, kitűnik,
hogy a vádak alaptalanok, a mennyiben az intézet megőrzé ev. felekezeti jellegét, tantervei az országos tantervekkel megegyeznek, a magyar nyelv taníttatása elhanyagolva nincsen stb.; a tanárok nagyrésze azonban németekből áll. E jelentéssel szemben, mely Láhne intézetének reputatióját úgyis helyreállítja, nincs értelme az
arrogans dicsekvésnek, mely ly el az élelmes igazgató
el akarja velünk hitetni, hogy csak az ő intézetében lehet
igazán tanulni, s hogy a többi hazai tanintézet az ő
,.Institut"-jához képest mind sifli. Ugy szintén rosz vért
csinál, legalább bennünk azt csinált, az értesítő mellett
szétküldött polemicus röpirat : „Vajda Victor országos
botránya," ajánlva a „kedves tauitványoknak" (!) és
szülőknek. Az már aztán igazán országos botrány, midőn
valamely intézet igazgatója s ugyanazoa intézet tanára,
egymás iránti személyes gyűlöletüket a piacra hurcolják
s még hozzá — nem tudjuk, miféle paedagogiai elvnek
hódolva — a növendékeket hivják fel, hogy ők hozzanak
a pörpatvarban Ítéletet.
109) A s ü m e g h i városi államilag segélyezett
reáltanoda 20-ik értesitvénye. Helyettes igazgató Ádám
Iván. Értekezés: Adatok Sümegh történetéhez, Ádám
Ivántól. Tanulók sz. (négy osztályban) 92. Itt is, mint
általában csaknem minden reáliskolában, csökkent a tanulók száma
110) A s z a b a d k a i városi főgymnasium értesitvénye. Igazgató Jámbor Pál Műfordítások . Horác III.
könyv, 2. oda az ifjúsághoz és Aeneis II. ének, Jámbor
Páltól. Tanulók sz. 364. Az értesítő végén közölve az
igazgatónak az iskolai zárünnepélyen tartott beszéde.
111) A s z a k o l c a i kir. kath. algymnasium értesítője. Igazgató Lukavszky Alajos. Értekezés : A nyilvános iskolák viszonya a családhoz és az államhoz, Lukavszky Alajostól. Tanulók sz. 100.
112) A békési ág. h. ev. egyházmegye által fenntartott s igazga'ott s z a r v a s i főiskola évi értesítője.
Igazgató Tatay István. Értekezés: Az életkorokról (anthropologiai tanulmány Rosenkranz nyomán), Benka Gyulától. Tanulók sz. 457. A szarvasi főiskola igazgatója
írásban ugyan, de beküldte hozzánk azon adatokat, a
melyeknek összeállítására felkértük a tanügyi hatóságokat.* Ez adatokat igéretünkhöz képest egész terjedel* Ezen adatok kapcsában a szarvasi iskola igazgatója, magán
levélben észrevételeket tesz az iskolai értesítőkről irt első cikkünkre.
Az észrevételek csak B. G.-val közöltettek ugyan ; de azért azt hiszszük nem követünk el indiscretiót s az ügynek használunk, La oly
jeles tanférfiúnak, mint Tatay úr, tanúságos megjegyzései közül nyilvánosságra hozunk legalább egyet, a mely különösen figyelemre méltó
8 a melyet kiegészítésül első cikkünkhöz mi is szívesen aláírunk. S A

mökben közöljük. A rendszeresített tanszékek száma 12,
a tornászatival 13. A bekebl. rendes tanulók sz. 440,
kik közül vallásra nézve 193 ág. h., 110 zsidó stb., nemzetiségre nézve 426 magyar stb. A magántanulók sz. 17
Érettségire jelentkezett 31. Érettségit sikerrel letette 27.
Iskolai gyűjtemények: természetrajzi, physikai, régiségi,
rajztanitási, földrajzi. Könyvtárak száma 3 A könyvtárakban levő munkák száma 4667, kötetek száma 9582.
Ifjúsági egyletek száma 2. Tápdai kiadás 7752 frt, bevétel 7860 frt. Ingyen és olcsón tápdás 112, pénz- és
könyvjutalomban részesült 65. Iskolai alapítványok száma
41. Az isk. alapítványok összege (a 122 hektár szántóföldet 79,000 írtra becsülve) 166,683 frt. Az ez évben
befolyt adományok összege 1514 frt.
113) A s z a t h m á r i kath. kir. főgymnasium értesítője. Igazgató Hehelein Károly. Értekezés : Mit kívánhat az iskola a szülőktől ? Zafféry Károlytól. Tanulók
sz. 351.
114) A s z e g e d i állami főreáltanoda értesitvénye.
Igazgató Hoffer Endre. Értekezés: A szegedi országos
kiállítás, Lévay Ferenctől. Tanulók sz. 420. Két párhuzamos osztály. A 8 ik osztály megnyittatott ; a tanulók
száma azonban a nyolc osztálybau csaknem 200-al kevesebb volt, mint a 7 4 / 5 -ki tanévben hat osztályban. A
csökkenés oka természetesen itt is az, hogy a reáliskolák
8 osztályú iskolákká alakíttattak át. Miért küldené a
szülő gyermekét reáltanodába, mikor ez 8 év alatt csak
egy részére képesít azon pályáknak, melyekre szintéu
8 év alatt a gymnasium?!
115) A s z e g e d i városi nyilv. polgári fiiskola
negyedik értesítője. Igazgató Nagy János. Értekezés :
Bank, bankjegy és papirpénz, Csernák Jánostól. Tanulók
sz. (négy osztályban) 169.
116) A S z e g e d - b e l v á r o s i tanitó-testület vezetése
alatt álló községi népiskolák és az árvaház értesítője.
Igazgató Ferenci János. Értekezés : A nyilvános vizsgálat szervezéséről, Vass Mátyástól. Növendékek sz. az
elemi iskolában 1719, az ipariskola 8 osztályában 655,
az árvaházban 41. Az iskolai könyvtárak fölállítása folyamatban van. A tanítók fizetése 1880 ig fokozatosan
700 frtra fog kiegészíttetni, mely áldozatkészsége a váprogrammbeli cikkekre nézve — irja Tatay úr — azt a követelményt,
hogy helyi érdekkel bírjanak, ki kell okvetlenül egészítenünk ezzel:
>,egyetemesebb tudományos érdekük mellett.* De mi a helyi érdek?
Ez viszonyítva rendes olvasó közönségünk érdeklődésével, nem jelenthet csupa külsőt, u. m. chronologiait, geográfiáit stb., de sokkal jogosultabban belsőt. Azaz : tanodavidékünket sokkal mélyebben érdekli
egy tanárunk felmutatott — különben érdekes tliémáju — előadásában azt látni: nálunk ez vagy ama tárgy miként, mily szellemben
taníttatik ? e vagy ama tárgy kapcsában itt az ifjúság miféle vallási,
erkölcsi, széptani stb. eszmékben tápláltatik ? Mert hisz utóbbi érdek
csak azon esetben vesztené helyi mivoltát, ha a programmban közlött
tudományos értekezés ugy nyújtatnék, mint irodalmi dolgozat és nem
specifice mint mutatvány működő tanférfiaink tudományos, egyúttal
ethikus hatásából. Különben szeretjük mi is, a mikor csak tehetjük,
az egyetemessel a helyi érdeket nyíltabban összekötni programmbeli
értekezéseinkben.®
B. G.

rosnak annál inkább méltánylandó, mivel eddig is a népiskolákra fordított évi kiadásai az 50 ezer frtot felülhaladják.
117) Zerkovitz-Prinz Janka s z e g e d i felsőbb magán leány-, tan- és nevelőintézetének értesítője. Igazgató
Z. Prinz Janka. Értekezés: Felsőbb nőnevelésünk érdekében. Növendékek sz. 122. A felső leányiskola 1-ső
osztálya megnyittatott, s igy az intézet 7 osztályból állott. A jövő tanévben a 2-ik osztály is megnyittatik.
118) A s z é k e l y u d v a r h e l y i kir. állami főreáliskola hatodik évi értesítője. Igazgató Héjjá Endre.
Értekezés: A francia nyelv reáliskoláinkban, Újvári Bélától. Tanulók sz. 175.
119) A s z é k e l y u d v a r h e l y i ev. ref. kollégium értesítője. Igazgató Kis Ferenc, tanvezető (hát még
Udvarhelyen is kiveszett már az emberekből a helyes
nyelvérzék ?) Bod Károly. Értekezés: A sz.-udvarhelyi
ev. ref. kollégium régibb történetének összevont ismertetése. Tanulók sz. a gymnasiumban 149, az elemi iskolában (4 osztályban) 167.

BELFÖLD.
A

dunántúli

ágostai hitv. ev.
közgyűlése.

egyházkerület

A dunánt. egyházkerület folyó hó 14 és következő
napjain tartotta ez évi gyűlését Sopronban főt. K a r s a y
S á n d o r superint. és mélt. br. P r ó n a y D e z s ő urak
elnöklete mellett.
E gyűlés a szokottnál látogatottabb volt, jeléül
annak, hogy egyházkerületünk szeretettel ragaszkodik
azon helyhez, melyben az „alma mater* bölcsője felett
virasztani tanultak, és gondosan őrködnek egyházkerületünk főtanodájában bölcs tanítói, a szellemi kincseknek
hűséges sáfárai.
A gyűlést reggeli 9 órakor megnyitotta a kerület
főpásztora szívhez szóló alkalmi imával, a kerület világi
felügyelője pedig megnyitó beszéddel.
Utánna ismét superintendens úr emelkedett fel elnöki
székéből, és a még március havában elhalt boldog emlékű
R a d ó I g n á c z kerületi felügyelő felett mondott ragyogó, minden izében kitűnő emlékbeszédet. — Az emlékbeszéd annyira találkozott a gyűlés köztetszésével, hogy
a gyűlés jegyzőkönyvébe szószerint fölvétetni határoztatott.
Méltó, hogy mind azok, kik nem hallották, megszerezni iparkodjanak.
A megürült világi főjegyzői szék ez alkalomból
betöltetett. A kerület közbizalma tek. K á l d y G y u l a
urat, volt világi aljegyzőt, vasi közép egyházmegyei felügyelőt hivta meg ez igen fontos állásra, ki is a közbizalom nyilatkozatának engedve helyét elfoglalta. Szerénységről tanúskodó szavai, melyekben a kerület bizalmát

megköszönte, még most is füleimbe csüngenek. „Nem
hozok — úgymond — én e helyre oly nagy szabású
európai miveltséget, mint minőben e helyen egy E ő r i
S á n d o r kitűnt. Nincs nekem az a ragyogó tollam, és
a közügyekben tapasztalt azon jártasságom, melyek közvetlen elődömet, egy K i s s S á n d o r t ékesítettek. A
mit én e helyre hoztam, az, a semmitől vissza nem riadó
jóakarat s&t."
A ministeri rendeletek után, bejelentetett az egyházkerületnek az ismeretes és nagyszerű „Baldácsi-féle"
alapítvány. Az alapítvány tevő magas rangú főúrnak e
kegyes alapítványért egyházkerületünk részéről is külön
köszönet mondatni határoztatott, ugy szinte az egyetemes
gyűlésre küldendő képviselők utasitásúl nyerték, hogy az
egyetem részéről is ugyanezt tenni javaslatba hozzák.
Bejelentetett továbbá, hogy a boldog emlékű K ir á l f ö l d i P é t e r által egyházkerületünk számára tett
alapítványi ügy az ő végstadiumában van. Nevezetesen,
az egyházkerület megbizottjai a többi örökösökkel egyességre léptek, mely egyesség megkötését az egyházkerület is sanctionálta. E nagyszerű hagyomány több mint
35,000 forint tőkét biztosit a kerületnek, minek hova és
minő arányban való fordítása felett. Kerületünk a határozat hozatalát jövőre tartotta fenn.
Beterjesztetett főt. superint. úr évi jelentése, mely
a legnagyobb érdekeltséggel hallgattatott. Kezdettől mind
végig lekötötte az egyházkerület komoly figyelmét, végre
főt. úr e jeles és kitűnő jelentésével „Éljeneket" aratott.
Olvastatott a kerületi népiskolai bizottság gazdag
tartalmú jelentése, mely népiskoláink jelen állapotát minden oldalról megvilágitotta, s oly utakat jelelt meg, melyeken a nevelés szent ügye még jobban fejleszthető.
A legfőbb érdeme van ebben a kerületi népiskolai
bizottság volt egyházi elnökének, nt. H é r i n g J á n o s
urnák.
A gyámintézet ügye az államsegély kiosztásával
együtt tárgyaltatott. Az elsőre nézve nevezetes, hogy a
tervbe vett „Leopoldianum" fundalását kerületünk ajánlólag terjeszti fel az egyetemes gyámintézetnek. Az államsegély kiosztásában a mult szokásaitól eltérőleg járt
el kerületünk, a mennyiben az államsegély egy részét
tőkésiteni fogja, s ezen tőkéből 2°/0 kamatra az egyházaknak kölcsönt ád. Ugyan ez ügyben egyházkerületünk
sajnálatát fejezte ki, hogy a magas kormány ez évben
már reducalta 250 frttal az államsegélyt. Ugy látszik,
hogy maga az országgyűlés is szem elől tévesztette, mert
különben nem reducalja az amúgy is szűkre mért államsegélyt, miszerint magát segélyezi, midőn a prot.-egyháznak alamizsnát juttat, hiszen egyházunknak sohasem volt
az állam magasabb érdekeivel ellentétes érdeke. Ha tehát
utóvégre államunk egyházunk érdekében is tesz valamit,
az legfőlebb viszont-szolgálat, azon százados közreműködésért, melylyel a prot.-egyház egész odaadással az államot szolgálta annak szabadságáért küzdött, cultura és
humanismus terén támogatta, s3t nem egyszer zászlótar, tója, fáklyavivoje volt.

Egyházaink egymással vetélkedve szellemileg és
anyagilag emelkednek, — mostoha viszonyok közt küzdő
(kivétel nélkül tót) leánygyülekezeteik segélyzését és nevezetesen ezek iskolaügyének rendezését is testvéri szereAz országgyűléshez intézendő ezen fölirat, mely
tettel
lelkesen felkarolván.
súlyt fektet a prot.-egyház autonómiájára, miről a törA
protestáns közügyért életerősen működő közszelvényjavaslat tudomással sem látszik bírni, köztetszésben
lemnek
nálunk
egyik tanúbizonysága, hogy teljes 30 évi
részesült, épen mert a közóhajnak ád kifejezést.
kitartó és szívós utánjárás, gondozás és áldozatkészség
Tolnában két leánygyülekezet a kellő feltételek életbe
után, Isten segedelmével elvégre egyik régóta táplált
léptetése mellett megnyerte az egyházkerülettől a jogot,
óhajtása az esperességnek teljesedésbe ment, sikerülvén
hogy az anyától elváljanak, és külön külön anyaegyházzá
ugyanis az ország galíciai határán fekvő, minden oldalról
legyenek. E két leánygyülekezet, melyek eddig a népes
idegen elemek által környezett Plavnica, csaknem már
R á c z-K oz á r h o z tartoztak, K a p o s-S z e k c s ő, és
egészen veszendőbe ment volt evang. egyházát mintegy
C s i k ó s-T ö 11 ö s.
halottaiból föltámasztani és az esperességnek nagy gondok
Az egyházkerület biztosítási ügyét ujabb 10 évre
közt, különösen a Gusztáv-Adolf-egylet nagymérvű segélyrendezte, a mennyiben szerződésre lépett a magyar ált.
zése mellett felnevelt ezen gyermekét annyira hozni, hogy
biztósitó társulattal, mely utóbbi ez alkalommal több
most már szabad szárnyra eresztethetett, mi azáltal törkedvezményben részesité a kerületet, mint a mennyi a
tént, hogy anya-egyházzá nyilváníttatott, összeteremtetvén
múltban volt.
számára az évről-évre nyújtott gyárapénzekből ingatlanEgy „Kis János" emlékbizottság állíttatott fel, melylyel
ban és pénztőkében oly vagyon, melynek haszonélvezete
a s o p r o n i i r o d a l m i k ö r kezet fogva fog eljárni, ! és kamatja, az egyház egyéb folyó kiadásain kivül, az
hogy mielőbb jöjjön létre a nagy férfiúhoz méltó kegyeottani lelkész számára mintegy 800 for ntnyi évi javaletes emlék.
dalmazást biztosit. Ezen egyháznak újra alapítása által
Egyházkerületi gyűlésünknek, mely három napon
a hazai protestantismus immár az ország határán egy
át tartott, sok más tárgya is volt, de a melyek a kerüerős védbástyával és éber őrrel gazdagabb és az illető
letnek inkább házi ügyei levén, elhallgatom őket.
lelkész missiószerű hivatása megértése-, átérzésétől valamint buzgóságától függend, a már meglévő biztos alapon
Még csak azt emlitem fel, dicséretére, a soproni
sikeresen tovább építeni, az esperesség vetésének aratását
gyülekezet nemes conventjének, hogy jó vendéglátó s
érlelni és bemutatni.
szives házigazda v o l t a kerület képviselőihez. Adja Isten,
hogy mint ilyen sok kerületi gyűlést fogadhasson kebelén !
Esperességünk egyházszeretetének tettekben nyilvánuló egy másik bizonyítéka ez idei gyámintézeti gyűjtése.
BOGNÁR E N D R E .
Összesen 566 frt 75 kr. tesz ki e gyűjtés hat városban
és ezek filiáin. Vannak egyes egyházaink, melyek ez idén
i •
i
is többet gyűjtöttek, mint egyebütt egy egész esperesség
A VI. sz. k. városi esperesseg
felmutat, így a kassai magyar-német egyház 154 frtot, a
késmárki
egyház az ottani lyceummal 153 frtot, az eperidei közgyűlését Kassa városában tartotta meg aug. 7-én.
Az egyes egyházak ritka szép számban egybegyűlt kép- jesi magyar-német egyház az ottani kollégiummal 12G
frtot adakozott e szent célra, sőt vannak igen csekély
viselőit (összesen 42-en voltunk) B r ó s z J ó n á s esperesszámú és szegényes sorsú hívekkel bíró egyházaink,
ségi felügyelőnk szívélyesen üdvözölvén, gyüléstmegnyitó
melyek a népesebbekkel e részben versenyezve áldoznak,
szózatában a protestantismusnak béke idején legnagyobb
így a kis-szebeni német-egyház, mely csak 230 lelket
veszélyeztetőjére, t. i. az egyházi és vallásos közönyösszámlál, miután az előbbeni években 100, 80, 70 frtot
ségre óva utalt, régóta kipróbált egyházszeretetét tolmágyűjtött, ez évben is a jelen mostoha viszonyok dacára
csoló meleg szavakban egyház- és iskolaügyeink iránti
134 forinttal járult a gyámintézet nagy horderejű
buzgón érdeklődő odaadásra és az ősök nyomán járó álügyéhez.
dozatkészségre lelkesítvén a képviselőket és általuk egyházaink nagyját és kicsinyét.
Az anyagi erők hiánya miatt két évvel ezelőtt
beszüntetett
eperjesi kerületi jogakadémia újbóli életbeMajd S z t e h l o J á n o s főesperes, a leglelkiismeléptetése körül is nagyban jelentkezik nálunk a buzgalom.
retesebb és ernyedetlen tevékenységű, tapintatteljes tisztEperjes városának házi pénztára évenként kiutalványoviselőnek és evang. papnak mintaképe évi jelentésében
zandó 1000 forintot tesz e célra folyóvá azon időtől
évi sáfárkodásáról számot adva, oly életképét nyujtá eskezdve, a melyben az akadémia felállíttatik; — 15000
perességünknek, melyből azon örvendetes meggyőződést
forintyi
alaptőkéje á jogakadémiának régibb időből megszereztük, hogy régi jó híréhez méltón ezen esperesség
van
;
Dessewffy
Arisztid volt honvédtábornok és aradi
ugy egyházi élete, valamint különösen népnevelési ügye
vértanú
emlékére
felállitatni szándékolt szoborra eddig
fölvirágzása körül, egyes arra hivatott közegeinek buzbegyült mintegy 13000 frtnyi összeg, az illető adomágólkodása, az egyházak és egyesek áldozatkészsége
nyozók és nevezetesen a legközelebbről érdekelt nemes
folytán ez évben is sokat tett, nagyot lendített.
Tárgyaltatott azon felirat, melyet az egyetemes
gyűlés kebeléből kiküldött bizottság kidolgozott a középtanodák reformjára vonatkozó törvényjavaslatot illetőleg.

család szives beleegyezése mellett „DessewfFy Arisztid
alapítványa" címén a jogakadémia életbeléptetésére és
fennmaradása érdekében ajánltatik fel, mi által elévülhetlen leszen szabadságharcunk ama egyik hősének neve
és emléke ; — és az esperesség azon édes reményt táplálja, hogy ugy egyes jótevők nemeskeblű adományozása,
valamint a kerületnek is hathatós segélyzése, nem különben hazai kormányunknak is anyagi gyámolitása folytán,
miután a szükségelt hat tanerő hármának évi javadalmaztatása már is biztosítottnak tekinthető, a honi egyedüli ág. hitval. evang. jogakadémia eperjesen már a közel
jövőben újra élni és áldásosán működni fog.
A „Leopoldianum" cím alatt létesíttetni szándékolt
nagyhorderejű gyámintézeti alapítvány, mely idővel hivatva lesz egyes szegény egyházaink bajain gyökeresen
segiteni, az esperesség által egyhangúlag lelkesen felkaroltatott, életbeléptetése a kerületi és egyetemes gyámintézeti közgyűléseken hathatósan fogván szorgalmaztatni.
A „Népiskolai rendtartás" cimén egybeállított kerületi bizottsági tanterv, miután az abban kitett követelményeknek, különösen a csak egy tanítóval bíró elemi
népiskolákban érvényt szerezni merő lehetlenség, egészen
más kívánalmak szerint kellvén városi, rendesen több
tanerővel ellátott, és egészen mások szerint falusi, elemi
iskolákat berendezni, — miután továbbá ezen „rendtartás"
szabványaiban nagyon is a minuciákra kiterjed, a tanítónak önteremtő működését egészen megzsibbasztja, őt
gépies rabbá teszi: esperességünk által határozottan és
egyhangúlag el nem fogadtatott és a kerület az iránt
lészen megkeresendő, hogy tanitói, egyletei és a tanitóképezdék szakférfiai véleményének kihallgatása mellett,
készíttessen egy uj, ugy külön a több-, valamint külön
az egytanerejű népiskolákra alkalmazható, az elérendőnek
minimumát kitüntető, de a miként iránt a tanítók kezét
meg nem kötő tantervet.
Gyűlés után kedélyes közebédre gyűltünk össze,
melyen hogy az ő felségét és az egész uralkodó családot,
édes hazánkat, az esperességi elnökséget, a . kassai vendégszerető egyházat sat. éltető lelkes felköszöntések nem
hiányoztak, mondanom sem kell tán.
Kis-Szeben, 1877. aug. 16.
STRAUCH BÓLA,
ev. lelkész és esperességi jegyző-

de a fennforgó körülmények és viszonyok miatt szeptemberről el kellett annak maradnia.
195. sz. Olvastattak a testvér ref. egyházkerület
részéről legközelebb indítványozott z s i n a t t a r t á s s azt
megelőzőleg tartandó e g y e t e m e s é r t e k e z l e t tárgyában megküldött jegyzőkönyvei. Egész örömmel értesült a közgyűlés a zsiuattartás tárgyában tett indítványnak s azt előkészitő egyetemes értekezletnek a testvér
ref. egyházkerületek részéről történt elfogadásáról; mielőtt
azonban ez ügyben, főleg az egyetemes értekezlet egybehivásának idejére nézve határozna, megbízza az elnökséget,
hogy e tárgyban az egyetemes értekezletre megválasztott
jelenlévő képviselőket s a közgyűlés egyéb tagjait tanácskozás végett egybehíva még e gyűlés folyama alatt, javaslatot terjeszszen elő.
245. sz. A 195. sz. alatt a zsinatra előkészitő egyetemes értekezlet egybehivása idejére nézve véleményezéssel
megbízott értekezlet következő indítványt terjeszt elő:
„miután a testvér ref. egyházkerületek egy alkotmányozó
nemzeti zsinat tartását s az arra elkészítő egyetemes
értekezlet egybehivását egyértelműleg óhajtják: kéressék fel b á r ó V a y M i k 1 ó s ur mint fennálló szabályaink szerint az egyetemes értekezlet egybehívására feljogosított legidősebb főgondnok, hogy ezen közóhajtás
folytán az egyetemes értekezlet egybehívására nézve
legjobb belátása szerint a legalkalmasabbnak látszó időben az egyházkerületek elnökségeivel egyetértőleg, intézkedni méltóztassék." A közgyűlés a jelenleg fennforgó
körülmények folytán meggyőződvén a felől, hogy az egyetemes értekezletnek már szeptember hóban megtartása,
részint a keleten dúló vészes háború mozgalmai, majd a
szept. hó közepére öszehivott országgyűlés fontos tanácskozásainak megkezdése miatt, kivihetetlen ; annak határidejét pedig előbbre tenni több egyházi és világi férfiainknak mint konventi képviselőknek másnemű elfoglaltatásuk, idejökre nézve történt rendelkezésük folytán nem
lehetvén: a beterjesztett indítványt elfogadja s annak értelmében teendő intézkedésre b. Vay Miklós legidősb
főgondnok urat tisztelettel fölkéri; óhajtván ezen egyházkerület a maga részéről, hogy a zsinat tárgyában tartandó,
érvényes határozatok hozatalára jogosított konvent l e h e t ő l e g m i e l ő b b megtartassék.
T. S .

A konventről.
A konvent elhalasztását illetőleg az „Evangy. Prot.
lap" e következő, némileg hivatalosnak mondható nyilatkozatot hozza:
Ide igtatjuk még a k o n v e n t tárgyában hozott
egyházkerületi határozatokat szórói-szóra miután már nyilvánosan, lapokban is olyformán tüntették fel a tiszántúli
egyházkerületi közgyűlés eljárását, mintha szántszándékkal akarta volna a konvent megtartását elodázni, holott
az egyházkerület óhajtotta, hogy az mielőbb megtartassék,

I R O D A L O M .

* A keresztyén egyház t ö r t é n e t e , a p r o t .

középis-

kolák felső osztályai s a tanitóképezdék növendékei számára. Irta Haudel Vilmos, ném. magy. ev leik. és lycealis tanár. Ez lesz címe egy e hó végével megjelenő
műnek, mely a beküldött 2 mutatványiv után Ítélve
Hase és Hagenbach nagyobb művei nyomán a bő anyag
kellő megválasztásával az egyház történelmet abban a
68*

modorban és terjedelemben tárgyalja, amint azt középiskoláinkban elő kellene adni. Előre is felkijjuk az illetők figyelmét a jómagyarsággal tetszetősen irott hézagpótló
kézikönyvre.
* Orpheus, zenemű-folyóirat, aug. havi kettős füzete^
ára 60 kr. Tartalma: Moravánszky M. A leány fohásza
(nobturne); Varga J . Két népdal; Kisrómai B. D a l o k ;
Klug J. Auguszta lengyelke ; Hölzl L. Fővárosi rezgő
polka; Müller J. Bányász induló ; Dr. Starke A. 3 közlemény.

KÜLÖNFÉLÉK.
* K a r l o v a i Karlovszky Zsigmond f

hó

19-én
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éves korában meghalt. A boldogult ifjabb korában a legkeresetebb ügyvédek közé tartozott; később mint tekintélyes magánzó szolgálta a közügyet. Hoszabb ideig működött mint a pesti magyar, német ágostai hitv. egyház
iskoláinak felügyelője, mint a prot. árvaház alelnöke, később választmányi tagja. Béke hamvaira.
* Lelkészválasztások Felsőbaranyában jul. hó 22-én
Szaporca-Tésenfán M o r v a y Ferenc helybeli helyettes lelkész egyhangúlag ; Botykán ugyanezen napon F ü s t ö s János hely. lelkész nagy többséggel; továbbá Beczefán
— melyet az elválasztott lelkész Beregszászi úr, nem
fogadott el — t. N a g y Bertalan hidvégi tanitó-káplán úr
egyhangúlag választattak el.
* Iskolai értesítés. A budapesti reform, fögymnasiumban az 1877/8-ik iskolai évre a beiratások szeptember
hó 2, 3, 4, 5-én megtörténvén, szeptember hó 6-án a
tanévet megnyitó isteni tisztelet után a tanítások azonnal megkezdetnek. A magánvizsgálatok, valamint a
javitóvizsgálatok is csak a beiratás ideje alatt fogadtatnak el, a tanárikar által meghatározott időben. A javitóvizsgálatot tenni köteles itju a szigorúan vett vizsgálat s
annak sikeres letétele után iratik be e következő osztályba.
Tisztelettel kéretnek mindazon protestáns és rom. kath.
vallású szülék, kik gyermekeiket a jövő iskolai évre
ezen gymnasium I és Il-ik osztályába óhajtják bejegyeztetni, hogy bejelentéseiket az igazgatóságnak még a beiratás kitűzött ideje előtt vagy levélben, vagy élőszóval
szíveskedjenek megtenni. Ugyan erre kéretnek a magántanulók is. Budapesten, 1877. augusztus 17-én az igazgatóság.
* Iskolai értesítés. A k e c s k e m é t i reform, főgymnasiumban, a beiratások, javitó és pótvizsgák, f. é.
aug. 30-án és utánna következő három napon tartatnak,
az előadások pedig sept. 4-én megkezdetnek. Felhivjuk
egyúttal a t. szülék figyelmét jól szervezett táp-intézetünkre, melyben havonként 7 frtért o. é. gyermekeik
élelmezéséről jutányosán gondoskodhatnak. Kecskeméten
1 8 7 7 aug. 20-án Az IGAZGATÓSÁG.
* A nagykörösi h. h. főgymnasiumban a z

1877/8

tanévre a beiratások és szokásos vizsgálatok sept. 1—-8.

történnek; az előadások 10-én kezdetnek meg. A tápintézetben ebéd s vacsoráért 6, csupán ebedért 4 forintot
fizet havonként a növendék. N.-Kőrős, 1877. aug 20.
Ádám Gerzson igazgató.
* A kiskun-halasi ref. lyceumban az 1877/8-ik
évre a biratások szept. 3-5 ig tartatnak. Ugyanezen idő
alatt történnek a felvételi-, javitó- és magánvizsgálatok,
A később jelenkező tanulók elkésésök okát felvétetésök
iránt a tanárkarhoz intézett kérvényükben igazolni tartoznak. A tápintézet szintén szept. 3-ik napján nyittatik
meg, hova a tanulók felekezeti különbség nélkül vétetnek föl s figyelmeztetnek az ezen jótéteményt élvezni
kivánó tanulók, hogy felszerelt folyamodványaikat a tanév
megnyíltáig küldjék be az igazgatósághoz. Halas, 1877.
aug. 19. Az igazgatóság.
* A gyönki reform, gymnasiumban a jövő iskolai
év september elején veszi kezdetét. Es sept. 1—3 napján
lesznek a beírások, 4-én az iskolai év ünnepélyes megnyitása, 5-én a tanitások megkezdése történik. Gyönkön,
aug. 20. 1877.Az igazgatóság.
* A bonyhádi ág. h.

ev. esp. algymnasiumban

az

187 7/8-d.ilii isk. évre a beiratások f. é. szeptember hó 1.
2. és 3. napján történnek, ekkor tartatván meg a pót-,
javitó és fölvételi vizsgák is. A tanitás sept. 4-én veszi
kezdetét. Az igazgatóság.
* A tiszáninneni helv. hitv. egyházkerületi föleánynöveldében Miskolcon, a jövő 1877/8 isk. évre a beírás augusztus hó 30 dik napján kezdődik. TÓTH PÁL intézeti igazgató.
* Hibaigazítás A mult számban megjelent könyvismertetésben az az értelemzavaró sajtóhiba ejtetett, hogy
alólról a 7-ik sorban t u d o m á n y t helyett tudománya,
és ugyan csak alólról az 5-ik sorban t u d o m á n y a
helyett tudományt van.

NECROLOG.
A protestáns lelkész működése zajtalan ugyan, de,
sok tekintetben áldásos lehet, ha hivatását jól fogja fel,
idejét községének, családjának és polgártársai jólétének
szenteli és magát a közbizalomra és tiszteletre érdemessé
teszi nem csak papi köntöse, de tevékenysége által is.
Ilyen lelkész, Mikolay János temetéséről jövök, mely
aug. 8-án I g 1 ó városában ment végbe. Délután 3 órakor
a gyászszinekbe vont háznál a dalárda fájdalmas érzelmeket gerjesztett és könnyekre fakasztá a szemeket, midőn négyhangú mélabús dalát zengé : Es ist so schwer
zu scheiden, von dem den wir geliebt, und tiefer dringt
Kein Leiden, das Pilgerseelen iibt Most a harang kondulása alatt és számos közönség részvétteljes kísérete
mellett, temetőbe vitetett a fekete bársonynyal bevont és
megtisztelő koszorúval díszített koporsó, kedves halottunkkal. A nyílt sírnál F á b r y J á n o s , helybeli lelkész,
és a XIII városi esperesség alesperese monda sikerült gyászbeszédet, a halottra igen találó sz. Írásbeli hely alapján :
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„Az én szemeim figyelmetesek lesznek a földnek igazmondóira, hogy én velem lakozzanak ; a tökéletesség
útjában járó szolgál nekem. Zsolt. 101. 6.*
Vessünk e beszéd nyomán pillantást az úr ezen
szolgája életfolyamára, kiről méltán mondhatni, hogy a tökéletesség útjában járt. O Szepesben, T o p p o r t z községben 1824. feb. 17-én született. A helybeli népiskolák
látogatása után, kitűnő sikerrel folytatta tanulmányait a
podolini piarista algymnásiumban és a k é z s m á r k i
lyceumban. A theologiai tanfolyamot E p e r j e s e n végezvén és a bittanjelölti vizsgát letevén, nevelői állomásra
vállalkozott, mint theologusaink rendesen szokták tenni,
hogy a szükséges anyagi eszközökre szert tehessenek,
melyek nélkülözhetlenek a külföldi egyetemek látogatására. A j e n a i egyetemen tudományát méhszorgalommal
bővitette és szabadelvüségének vetette meg alapját, melyhez egész életén át hű maradott, mitsem akarván hallani
a betű- és dogmaimádó protestánsok álokoskodásairól.
Haza érkezvén I g 1 ó akkori algymnasiumában két
évig mint segédtanár működött. Ez időben az áldott em
lékű P á k h Mihály iglói lelkész közbizalommal tiszai
superintendensnek választatván meg, a tevékeny és szép
tudományú jelöltünket oldala mellé segédlelkésznek hivta
meg és avatta be a gondos lelkész teendőibe. Két évi,
egyháza és főnöke megelégedésére viselt ilynemű hivatala után, a h o l l ó - l o m n i t z i egyház választá meg
önálló lelkészének. Mint ilyen 20 évig áldásdúsan működött. O nem tartozott azokhoz, kik azt gondolják, hogy
már eleget tettek hivatásuknak, ha minden vasárnap
vagy más alkalomkor prédikációt mondanak el, hanem ő
igazán egyházának bölcs tanácsadója és tapintatos vezére
volt minden jóban és időszerűben, ugy hogy a családi
és községi ügyekben alig történt fontosabb lépés, melynek szellemi irányadója ő ne lett volna, mi különösen
falu helyen könnyen kivihető és sok üdvös következménynyel jár. S z . - G y ö r g y leánygyülekezete az ő fáradozásának és buzgalmának köszönheti uj temploma felépítését. A t á t r a a l j a i esperességben mint körlelkész
érdemeket szerzett magának és mint békeszerető és szelíd természetű kartárs köztiszteletben részesült collegái
részéről.
Mig igy hivatalának élt, családja is csak áldást
talált ő benne. Nejének 26 évig szeretetteljes férje, 4
gyermekének élete minden lehelletével gondos és javukat munkáló atyja vala, kinek még az utolsó percben
is nagy vigasztalására szolgálhatott, hogy azok, kikért
fáradozott, jó magaviseletűek és nagyobb részint már ön- |

álló tisztességes állásban teljesítik az élet céljait. L á s z l ó
hites ügyvéd I g 1 ó n, B e r t h a , K u 1 m a n n hites ügyvédhez ment férjhez és P o p r á d o n boldog családi életet él, Gr u s z t á v B é c s b e n kereskedő és I r m a még
otthon édes anyja magánosságát osztja.
Szomszédságomban viselvén hivatalát, én is éltem
barátságával, és ily viszonyban alkalmam volt mélyebben
bepillanthatni a megboldogult lényébe. Tiszta és sziláid
jelleme, őszinte és igaz szive és szava, engedékeny és
nyájas lelkülete, haladó törekvése, a tudomány és életbölcseség világánál tisztult nézete, egész léte olyan sájátságu volt, melyet szeretni és tisztelni kellett és melyre
mint erős kősziklára építeni lehett. Mint D á v i d barátja
J o n a t h á n sorsa felett, ugy én is ily barát vesztesége
miatt siránkozhatnám: „nagy keserűségben vagyok éretted édes barátom, felette igen kedves voltál nálam" II.
Sám. 1. 2 6 , fogadván egyszersmind a költő szavaival:
„Tunc quoque, si forsan nostrum delevit amorem, tempus,
eram nimio junctus amore tibi."
Hat éve, hogy szabad elhatározásból lemondott hivataláról és I g l ó r a költözött át, hol pályafutását kezdette és bevégezte is. Még itt is szerette a foglalkozást.
Három nyelvet, magyart, németet és tótot egyaránt bírván, az i g l ó i német és tót lelkészeket teendőikben
gyakran kisegítette. Mint városi képviselő részt vett a
tanácskozmányokban és előmozditotta a közügyek javát.
Az iskolai tanács tagjai közé választatván, e téren is
gazdag tapasztalata által megfelelő befolyást gyakorolt a
tanintézetek fejlődésére. A társas életben, az iskola és
egyház terén a haladás zászlaját magasan lobogtatván, a
„ S z e p e s i E r t e s i t ő"-ben, a „ P a n n ó n i a "
és
„Gr r e n z b o t e" című lapok számos cikkeiben uj eszméket pendített meg, melyek valósítása után a gyakorlati
életben iparkodott egész odaadással.
Ily módon élt és működött ő köztünk. Nagy kár
és mély veszteség, hogy ily áldásos működésnek oly hamar vége létt. Az ichtiasis nevű súlyos betegség, 10 hónapi fájdalmas szenvedés után, niegszakitá a boldogultnak
életfonalát 54 ik évében. Szép életének fáklyája kialudt
ugyan, de emléke nem enyészik, hanem élni fog köztünk
és számosakat lelkesítend példányképen buzgó követésre
B e r z s e n y i szavai szerint :
heverő uraknak híre enyészik.
A derek nem fél az idő mohától,
A koporsóból kitör és eget kér,
S érdemét a jók. nemesek s jövendő' századok áldják.
WEBEK

SAMU.
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kerestetik falura négy 7 — 1 3 éves gyermekhez, a ki az elemi és polgári iskolákban előirt tantárgyakban
magyarul, női kézi munkákban, továbbá a német, de főleg a francia nyelvben is és a zongorázásban kitűnő jártassággal s tanítási képességgel birjon s magát legalább két évre lekötni kész legyen. Az ezen
alkalmazást elvállalni hajlandók szíveskedjenek ajánlataikat, képesítettségekről s eddigi alkalmaztatásukról,
koruk-, vallásukról szóló okmányaikat s fényképöket legkésőbb augusztus 30-ikáig alólirotthoz beküldeni
Alólirott részéről teljes ellátás mellett évenkénti 4 0 0 frt díj ajánltatik. Doroszlón, (Bácsbodrogmegyóben).
S z a l ó i i y

E l e ü ,

kir. főerdész.

Előfizetési felhívás

„BIBLIAMAGYARÁZATOK A SZÓSZÉKEN"

című munkára.

Irta BARAKONYI KRISTÓF, ref. s.-lelkész.
A magyar protestáns egyház kehelében megindult mozgalommal, jóllehet egyházi irodalmunk is szép virágzásnak indulhatott; de az encyclopaedisticus és a szorosabb értelemben vett theologiai munkák eredeti kiadása, vagy
a külföldi irodalom termékeinek átültetése közben, a nagy számmal megjelent egyházi beszédek mellett, a biblia
népszerű ismertetésének régen mivelés nélkül hagyott ága, teljesen munkások nélkül maradt. A mit a boldogemlékű
Szikszay „Biblia SZÖvétneké"-vel maga elé tűzött, az ó- és újszövetségi Írásmagyarázat egész kiadására, halálával
teljesen félbeszakadt. A csaknem félszázaddal később megjelent Wohlfart-féle magyarázat pedig egészen más célra
volt szánva, mint a templomi szószékből a nép előtt tartandó biblia-olvasás vagy magyarázatokra. S mert a jelzett
két munkáu kivül — leszámítva a ma már csak antiquariumokban található ,,BÍblÍatárház"-at és a „Szentírás Summája"-^ a y papi dolgozatok* — egyik és másik füzetében elszórva megjelent dolgozatokon kívül mind ez ideig
semmit nem találunk : a nt. lelkészi és tanitói kar kizárólag a külföld, jelesen a német irodalom termékeire van
utalva. Szerencsésnek érzem magamat, hogy egyházirodalmunk ezen rég mivelés nélkül hagyott terén egy valóban
hézagpótló művet bocsáthatok közre, t. B a r a k ó n y i K r i s t ó f úr fentjelzett munkájában.
S a j t ó

alatt

v un

s ínég

íolj

4

iíst

e l öleltet

fizetni

„Bibliamagyarazatok a szószéken" cimű legkedvezőbb bírálattal fogadott egyházirodalmi munkára, irta Barakonyi
Kristóf ref. s.-lelkész. Tartalmaz 20 külön textusra irt, teljesen önálló és legnagyobb részt az a d v e n t i i d ő k ö z b e n
és ünnepi alkalmakkal használható, népies irányú dolgozatot, s azonkívül a függelékben 5 egyházi beszédet.

Előfizetési ára postai bérmentes küldéssel fl f r t S O kr. a bolti ára magasabb leend.
Midőn a még következő birálatokra az olvasó figyelmét felhivom, maradtam Miskolcon, 1877. augusztus hó 6-án.

FRJENKEL E. miskolci és nyíregyházi kiadó-könyvárus.
A kiadó-tulajdonos urnák, egyházi irodalmunk iránt több izben s jelen mű kiadása által is tanúsított jó szándékát szivesen előmozdítom, azon nyilatkozatommal, hogy a kiadásra szánt mű, mind tartalmánál, mind világos s tiszta nyelvezeténél fogva nyereség lesz egyházi irodalmunkra: ennélfogva tisztelettel ajánlom ezt a lelkész és tanitói karnak. Miskolc, 1877. jun. 15, Kun Bertalan,
superintendens.
Barakonyi Kristóf, ref. s. lelkész úr „Bibliamagyarázatok a szószéken" cimű művének kéziratát nagy figyelemmel átolvasván,
azt mint e g y h á z i irodalmunkban hézagpótló müvet, velős tartalma, könnyen folyó nyelvezete, a szentírásban nagy jártasságot tanúsító,
ügyesen használt líbliai idézetei s általában irodalmi színvonalon álló voltánál fogva, lelkésztársaim figyelmébe s pártfogásába jó lelkiismeGyöugyösy
Sámuel,
reform, lelkész.
rettel ajánlom. — Miskolc, 1877. junius 16.
Tiszt Barakonyi Kristóf úr által hozzám áttekintés végett küldött ,.Bibliamagyarázatok a szószéken" című dolgozatát én
gondosan átnéztem s mondhatom, hogy ez a mű a pártolást megérdemli, mert irodalmunkban hézagot pótol s tiszta világos nyelven, a szentírási helyek ügyes felhasználásával és alkalmazásával van irva ; kívánatos, hogy mennél szélesebb eltsrjedést nyerjen. — Budapest, 1877. évi
május hó 7-dikén.
2—3
Farkas
József,
theologiai tanár.

ezelőtt ROSENBERG TESTVÉREK
I f e ö z ^ r T r l ^ e r e s f e e c l é s e
Budapest, IV. egyetem-utca 2. sz.
A z első hazai takarékpénztár' palotájíiban.
A közelgő iskolai évre ajánljuk az elemi-, nép- ós polgári

iskolák, úgy a tanitó- s tanitónö-képezdék
tanitói

figyelmébe

t. t a n á r a i ós

(llisau felszerelt

iskolai-könyvkereskedésünket,
hol

a hazai

iskolákban

mindenkor készletben

használt

minden

t a n - ós segédkönyv

található.

Tömeges megrendeléseknél kedvezmény nyujtatik.
^

megrendelések gyorsan és pontosan telje sitt etnek.
Mély tisztelettel
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Dobrowsky

és Franké.

P

á

l

A sárospataki főiskola j ^akadémiájában egy rendes jogtanári állomásra p á l y á z a t nyittatik.
tárgyak : az egyházjog, váltó- ós kereskedelmijog,
2 0 0 f r t lakbér, összesen 1 4 0 0

és

osztrák polg. törvénykönyvisme.

Tan-

Fizetés 1 2 0 0 f r t és

frt, mely havonkiut előre fizettetik. A pályázóban megkívántatik, hogy vagy

jogtudor, vagy gyakorló ügyvéd legyen. Egyenlő képesítés mellett előny adatik azoknak, kik a jogi

szakban

irodalmi munkásságuknak nyilvános jelét adták. Az elválasztott a tanári uyugintézet kötelezett tagja. Pályázóknak
okmányokkal felszerelt folyamodványaikat f. évi szeptember 15-ig a sárospataki főiskola akadémiai igazgatójához beküldeni szíveskedjenek. A z elválasztott tanár tanszékét legkésőbb november 1-ső napján foglalja el.
Kelt Sárospatakon, aug. 1 2 .

1877.

22

A főiskolai

A gyomai reform, egyház pályázatot nyit a központi
fitanitói

állomásra. Évi

magtárából,

fizetés:

I-ső ós I I - d i k osztályú egy évig ideiglenes

6 0 f r t o. ért. 2 7 hektoliter és 4 6 liter buza s ugyanannyi árpa az egyház

1 1 kiló és 2 0 deka f a g g y ú , 2 8 kiló hus,

lakszoba az iskolánál.

igazgatóság.

2 8 kiló só,

2 öl tűzifa,

Kötelessége a fentnevezett osztályoknak tanítása,

két köblös föld, egy kis

a tiszántúli egyházkerület által ki-

adott, s helyi viszonyok szerint módosított tanterv nyomán. Csakis okleveles tanítók pályázhatnak. A kellőleg
fölszerelt kérvények f o l y ó évi augusztus 29-ig bezárólag,

tiszt. Garzó Gyula

tanügyi

lelkész

úrhoz kül-

dendők. Az állomás folyó évi szeptember 1 ón elfoglalandó. Az illető egy évi kifogástalan működés és magaviselet esetében állandósittatását

remélheti.

Kelt Gyomán, (Békésmegye) 1 8 7 7 . augusztus

15.

Pásztor
2—2

József

egyház jegyző.

P
A miskolci ev. ref. elemi

á

l

y

fi-iskola

á

z

a

t

.

első osztályának üresedésbe

jött

tanitói

állomására,

ezennel

pályázat nyittatik. Az ezen állomással összekötött fizetés 4 7 0 f r t 9 0 kr., és a tandíj felemeléséből befolyni
szokott összeg egy negyedrésze, mely mult évben 6 0 f r t volt. A pályázók felszerelt folyamodványukat f o l y ó
évi Szeptember l-SÖ napjáig az egyház főgondnoki hivatalához nyújtsák be.
Kelt Miskolcon, 1 8 7 7 . augusztus

10.

Dr. Bóclogh Albert,
2—2

.

főgondnok.

A Selmecbányái ág. hitv. evang. egyház alsó-utcai elemi iskolájánál üresedésbe jővén a t a n i t ó i s
azzal egybekötött o r g o n i s t a állomás, erre ezennel pá'yázat hirdettetik.

Ezen állomással járó évi jövedelem

körülbelől 7 0 0 o. é. f r t és szabad lakás.
A pályázóktól megkívántatik, hogy a tótnyelvben
a magyarban s legalább némileg a németben,

— mely egyszersmind oktatási nyelv —

azután

nem különben az orgonálásban is jártasak legyenek.

A fel-

szerelt folyamodványok f o l y ó évi augusztus 31-dikéig az alólirthoz beküldendők.
Selmecbányán, 1 8 7 7 . augusztus 8.

Hrencsik
3_3

Károly,

ev. lelkész.

Pályázat ágost. hitv. ev. külföldi egyetemre menő több rendbeli
hittanulónak és tanárjelöltnek való ösztöndíjra.
A Glosius Sámuel- és Dániel-félő alapítványt a pesti ág. h. ev. egyháznál kezelő bizottság ezennel
közhírré teszi,

hogy a föntirt alapítványból külhoni egyetemeken

gymnásiumi tanár-pályára készülő ifjak számára tíz rendbeli,

tanuló ág. hitv. ev. lelkészi,

vagy pedig

egyenként 2 1 0 német birodalmi markból álló

ösztöndíjat fog a jövő 1 8 7 7 —78-dik tanévre kiosztani. Ezen ösztöndíjak egymás utáni két éven átólvezhetői.
Az
1. Ha hittani je'ölt

eliiyerlietés

a folyamodó,

feltételei:

akkor már is két óvi folyamot jól végzett

légyen valamely

magyarhoni protestáns theologiai intézetben, és ha candidaticnmmal bír, ezt is igazolja.
2. H a 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 s ágostai hitvallású ;
b] a magyar nyelvet tudományosan

ismerje,

helyesen

irja ós beszélje, mely

körülmény

hiteles,

külön bizonyítvány által igazolandó;
c] legyen feddhetlen erkölcsű, jellemű és jeles szorgalmú.
Ezen kellékeknek mindenben meg nem felelő kérvények figyelembe nem vétetnek.
Ennélfogva felhívatnak

ezennel

külhoni

egyetemeken

levő mindazon lelkész- vagy tanár-jelöltek,

kik már egy óv óta a Glosius Sámuel- és Dániel-féle ösztöndíjak élvezetében vannak,

hogyha még további

egy évre külegyetemeken maradni és az ösztöndíjakat élvezni óhajtásuk : azt az előttök tudvalevő feltételek
teljesítése mellett, 1877. szeptember 15-dikéig alólírott elnökségnél kérvónyileg jelentsék be.
Felhívatnak továbbá mindazon külegyetemeken tanuló, vagy oda még csak ezután kimenni szándékozó lelkész- és tanárjelöltek, kik a fennebb részletezett minőségi feltételeknek megbírván felelni, ilyen ösztöndíjat a jövő 1877 — 78. tanévben élvezni óhajtanak, hogy a fent megirt kellékeknek kétségtelen

beigazolására

akár eredetiben, akár hitelesített másolatban melléklendő tauodai — ha van candidaticumi — vagy egyetemi
és egyébb bizonyítványokkal

ellátott,

az alább kikötött

tanítási

kötelezettséget is tartalmazó,

sajátkezűen

irt és aláirt, lakhelyükkel és az utolsó posta-állomással jegyzett kérvényöket folyó évi szeptember

15-dikéig

való határ dő előtt, (melynél később beérkező folyamodványok figyelembe nem vétetnek) bérmentve és lepecsételve, alólirt elnökséghez (Budapest V. fő-út 3. sz.) küldjék be
A megszavazott

ösztöndíjat a díjnyertes

annak második fele kezdetén,
egyszersmind a második

miután

hit- ós tanár-jelöltek

nem a tanév elején,

bizonyítványaikat az illető egyetemen

félévre lett beiratásuk

hanem csak

sikerrel töltött első félévről ós

felől is (Frequentations-Zeugniss und Anmeldungsbogen) a

2 1 0 német birodalmi markról szóló, sajátkezű nyugtájokkal 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 ösztöndíjat már egy évig húzta, a rákövetkező évre is annak élvezetében csak úgy maradhat meg, ha reájuk ujabban is érdemesnek tapasztaltatott;
évben a philosophiát,

beleértve philologiát és kivált erkölcstani philosophiát is,

ha továbbá már az elsó

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 ág. ev. magyar-német

egyházgyülekezet

tanodájában,

ha kívántatni

fog, mérsékelt díj mellett egy évig segódtanári hivatalt viselend.
Budapest, 1 8 7 7 . augusztus hó 11.

Fabiny
3—3

Teofil,

az ösztöndíj osztó bizottság elnöke.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos . Dr. B a l l a g i Mór. Főmunkatárs : F a r k a s J ó z s e f .
Nyomatott: Deutscll M.-féle művészet,! intézet, Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

Budapest, 1877. szeptember 2.

Huszadik évfolyam.
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Teljes számú példány nyal mindég* szolgálhatunk.

E tekintet

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésök
folyó hó végével lejár, annak megújítására
felkéretnek.

Tóth Ferenc dunántúli ref. superintendensnek a
magyar prot. egyházi unió tárgyában gróf Zay
Károly választmányi elnökhöz intézett levele.
A
mély

Bachkorszak
nyomokat

protestáns

mételyező

befolyása sehol oly

hagyott

maga után, mint a

nem

egyház

terén, hol a hatalom akkori jel-

giséget,
örök

mely

indított arra, hogy a következő részellemi

ifjúságával

tartalmánál fogva az eszme

bír, lapunk

élén mint vezércikket

közöljem.

B. M.

Méltóságos Elnök ú r !
Miként éitek én a munkába vett unióra nézve,
azt a következő sorokban megirni szerencsém van.
Én ezt az uniót szívem szerint óhajtom,

s hi-

szem, hogy minden a dologhoz értő protestáns óhajtja
ezt.

Mert a két protestáns

egyház

főelvei most is

szava, a „divide et vinces", oly mértékben sikerült,

azok, melyekből kiindulva, együtt szakadtak el a római

hogy ha

egyháztól, és a melyeket még ma is együtt úgy oltal-

a patentalis

erőszakolás a protestantismns

é r d e k e s s é g é t egy nagyszerű

tényben

föl nem tün-

teti, a testvérfelekezetek ma egymásra nem ismernek.
Még

igy

is elég

idegenkedés

mozgalmát

szép

tekinteni

álomnak

leg-

mint

oltalmazták

és követték

azokat reformátoraink, kiknek mi utódai vagyunk.

maradt fenu, hogy

egyházunknak a negyvenes években folyt egyik
jelentékenyebb

mazunk ós követünk,

Mi a tudományban nem különbözünk egymástól ;
mert

ma is mindkét

prot. egyház

azt hiszi,

hogy

mai időben másnak mint

szent vallásunknak egyedüli kútfeje és zsinórmértéke

nem birjuk. Értem a pro-

a szentirás; lv»gy mindenkinek szabad vizsgálódás s

testáns felekezetek egyesítésére eélzó törekvést, mely

meggyőződés után kell azt hinni,

kalandosan

megindítva,

semmi emberi tekintet vagy kényszerítés a hit dolgába

hamar oly

mederbe lett

practicus

elmék által csak

terelve, hogy tisztelettel a

be nem folyhat;

a mit hisz; hogy

hogy minden conciliumokat végzé-

történelmileg kifejlett tényleges állapotok iránt, csakis

seikkel együtt

a cselekvő erők tömörítése vétetett célba, mi ha elé-

irással ellenkeznek, és a szentírást emberi hagyomá-

retik,

nyokból

abból

felszámithatlan

sok jó árad vala ugy

a egyházra mint az nemzetre.
elestünk,

azt

hiszem,

szabad

vetni,

ha

magyarázni,

azok
hanem

a szentegyedül

magából a bibliából.

Most hogy e dicséretes törekvéstől oly szégyenletesen

nem

meg kell

tanulságos

okulásul

Innen a németországi reformátusok eleitől fogva
az ágostai vallástétel

sorsosival

egyeknek tartattak,

szolgálhat, ha felmutatjuk, mikép gondolkodott amaz

és a vestfáliai békekötésben is így állapíttatott meg

időkben a prot. egyház egyik vezérférfia, kit practicus

az ügy, valamint a reformátusok is az ő confessióik

alkotó szelleme kortársai közül nagyra kiemelt,

közé az ágostai hitvallást is belé nyomatták, akarván

ama

kérdésről, melyet a mai bölcseség az ábrándok biro-

ezzel is az ő tudománybeli egységöket kijelenteni.

dalmába szeret utasítani.

így semmiféle alapos hitágaztt

És

minket egymástól el
69

uein választott,

hanem c s a k

bizonyos

zatról formált v é l e m é n y e
misálni

szerető

hitága-

némely

tudósoknak

pole-

sült a római egyházzal hazánkban, bár némely ceriuioniái

s hitvéleményei

f'enmaradtak,

de a

melyek

eszközölte

lassanként elenyésztek. Egyesüljünk hát mi is, a két

A vélemény pedig, mivel nem hit-

egyház eredeti elvei ós tudományában, a magány vé-

ágazat, azon t ú l lehet adni, maga a bibliai tudomány

leményt, s a koronként becsúszott cerimoniákat az idő

örökké ugyanaz maradván nálunk ós közöttünk.

egymás utáu megsemmisiteudi.

a szakadást.

De maga a rom. cath. egyház is, örökké
nézett

minket,

mint

uniáltakat,

ugy

és a kik azon egy

tudományt valljuk ; mert mindkét egyházat egyformán

A m i p e d i g az u n i ó l é t e s í t é s e
1. Sietni e dologgal

üldözte ós kárhoztatta, s folyvást igyekezett bennünket

datván az unió óhajtása,

egymástól elválasztani, s hitbeli

gedni a gondolkozásra.

uniónkat elrontani;

de a história mutatja, hogy mennél jobban nyomattatunk,

annál inkább szövetkeztünk, és védelmeztük

nem

kell,

hanem kimon-

mindenkinek

időt kell en-

2. Itt semmi kényszerítésnek helye nincs, ellenben egyedül a dolog felőli

felvilágosítása a népnek

szükséges, eleibe adatván, hogy mi mindketten ugyan-

egymást mint ugyanazon tudomány vallóit.
Ez az oka,

módját

illeti:

hogy mihelyt észrevették

reformá-

azon elvekből indulva váltunk el a római

egyháztól,

toraink, az eltérő nézet miatt készülőben levő szaka-

s hogy a közöttünk támadt szakadás csupán egyesek

dást, azonnal elejét kivánták annak venni,

de a re-

véleménye, s oly dolgok ki magyarázásából következett,

mindkét

melyeket emberi elme ki sem magyarázhat, de a me-

formátió
egyház

utáni
a

századokban

szakadást

is

igyekezett

megszüntetni,

s hitsorsosit az

eredeti egységre visszavinni. Ezért tartattak Marpurg-

lyeknek nem tudása senkire kárhozatot nem von.
3. Kezdeni

kell e felvilágosítást

ncár az isko-

bau 1 5 2 9 , Yittenbergben 1 5 3 6 , Sándomirban 1 5 7 0 ,

lában oly kézikönyvek készítése s kölcsönös használata

Lipcsében 1 6 3 1 ,

által, melyek a tárgyat históriai adatokkal felvilágosít-

a két

egyház

Casselben 1 6 6 1 ,

egyesítésére

s több

vonatkozó

helyeken

gyűlések.

De

ják. Erre kívántam én készíteni iskolás gyermekeinket

ezen unió

már 1 8 3 8 , mikor még az unióról hazánkban szó sem

létrehozásán, mint ezt igazolja Samarjai János supe-

volt, az Osterwald kis históriáját, vagy egy ívvel Nagy

rintendensnek ily cimű m u n k á j a : „M a g y a r

har-

Konstántintól a reformációig történt nevezetesebb dol-

Helvetica

gok leírásával megtoldván, mely könyvecskének 46-ik

magyar

hazánkban

mónia,

is igyekeztek

őseink

azaz, az A u g u s t á u a

és

Confessió Artikulusainak
me, m e l y e t
dens

ily

egyező

Samarjai János

okkal

rendel

superinten-

össze,

levén,

atyafiak

is,

gyenek."
aljai

a két

Nyomatott

Bernhárd

által

Pápán,

Máté által

hogy

ellenke-

hozni, hogy az unió már töb

követő

helyeken

egyesek

le-

Szepesvár-

1628.

tudósok

véleménye

által

4.

tudomására

szolgáltatott tauitvá-

megpróbáltatott.
A pesti

protestáns

főiskola e

tekintetben

legtöbb sikerre vezethetne; mert látván a nép, hogy
a két protestáns egyház növendékei nem lutheránus,

hanem reuniót kivánunk, vagy azt,

a polemisáló

egyesülni",

alkalom

az

Nem oly uniót akarunk hát mi, mely csak most
akarna létrejőni,

egyház akart-e már egymással
nyaiknak

confessiót

a szeretet

oldalán ez a kórdós tétetett fel : „a k é t p r o t e s t .
melylyel a tanítóknak

hogy

artikulusokban fundamentomos
zésnem

értel-

kétfelé

nem kálvinista, hanem protestáns tanítók által taníttatnak, s mindnyájoknak ugyanazon vallás taníttatik,
s az u j prédikátorok ezen főiskolából, bár

lutheránus

szakasztott azon egy hitnek sorsosi külsőleg is uniál-

szülék gyermekei,

tassanak,

fordítva alkalmaztatnak: magától megy ekkor az unió,

egy és ugyanazon egyházat képezvén, már

reform, gyülekezetekben, és meg-

aztán annak akár protestáns egyház, akár protestáns

s észre sem veszszük, mikor szivben,

evangelika egyház legyen is a neve ; s ennél fogva,

dományban

nem is az itt a cél, hogy egyik felekezet általmenjen
a másikhoz,

hanem hogy mindkét felekezet olvadjon

lélekben s tu-

egyesültünk.

5. Az értelmesebb, és kivált a nép előtt tiszteletben álló reform,

főbb

rangúak járuljanak az ur~

ismét össze azon elvekben, melyek a reformációt elő-

asztalához

az evang. gyülekezetben,

hozták, ós a protestánsokat a római egyháztól elsza-

reform, egyházban ; e resignatió vezet legkönnyebben

kasztották.
Lám a nemegyesült görög egyház egy része egye-

az unióra,

mert az úrvacsora

legfőbb oka a szakadásnak.

feletti

ezek

viszont a

villongás

volt

6. És nem lehet ily procedúra
indifferentismussal vádolni,

mellett

minket

mert mi az elvek s tudo-

Egy társadalmi kérdés.

mányra nézve mindig szilárdul állottunk, s állunk, s
azokat mint hitünk drága kincseit oltalmazzuk; de a |
polemisálók által felállított véleményekre,
bibliai tudományra

nézve,

igenis

mint nem

indifferensek

va-

gyunk.

A nélkül, hogy a számos bizottságok és a különböző munkák részleteibe bocsátkoznánk,
az imént szólottunk,

7. Hazai reform, egyházunk a presbiteri régimén
által kormáuyoztatik, hogy e tekintetben is unió legyen,
semmi

v.

sem

áll

ellent,

taknak

a tapasztalás

által a következő

pontokat :

hogy az 1 7 9 1 . 26. törvény

1. Az ember egészsége,
vetkezóskópen

t r ae accomodatus

oly munkától,

a budai zsinat Canonaiban is volt tekintet.

mostantól kezdve megállapítot-

tekinthetjük

értelmében c e r t u s p r i n c i p i i s r e 1 i g i o n i s n o s o c d o s t a b i 1 i a t u r, a mire

a f a j az

ő

physikai fejlődése, kö-

összesógóbeu

2. Az értelmiség, ha az túl van hajtva, elgyengül,

l é t r e h o z n i ? nem t u d o m ; mert a véleményeken, me-

felébresztésére fordított izgatások által.

magunkat,

mint éltető anyagot
de a fundátorok
helyhez

levén

könnyebben t ú l

mint a pénztáron,

melyet

mindegyik fél kezei közt

által

is az alapítványok

köttetve,

tart;

bizonyos

azokat más helyre,

fundátor nem is gondolkozott,

könnyen lehet, mint azt sokan elgondolják.

akár

a

túlhajtott

nyomása alatt,

kielégítésének

vissza,

jain, nem végezheti

a hol nem lévén

kellő

figyelem

a kevésbbé

felvilá-

gosult tanítókra, s a nép ingatag charakteróre, megszületett az evangelika

egyházban az uj s nem egy

könnyen elnémítható szakadás.

a házi kötelességeket, nem ve-

5.

s szentegyházunk

legyen

virágoztatására

nekünk segítségül,
célozó

munkánkat

áldja meg kívánt előmenetellel.

vallásos

kérdés,

a mi nem mindenkire

mindig meg fogja gátolni
a vasárnap
sítésében,
sével

azokat, kik adnak valamit

megszentelésére,
melyek

nézve,

azon kötelességek telje-

keresztyéni kötelességeik teljesíté-

összeegyeztethetlenek. Vájjon jó-e az az admimidőn megakadályoz-

zák azon választást, melyet tehetnének?
6.

Legalább

7-800

ezerre

az olyan foglalkozók számát, kik
tetve,

gépek

azon

nagy

teszik Európában
hivatásukhoz

kerékszerkezetben

és

kötsem

physikailag magukat kipihenni, sem értelmi és erkölcsi

Pápán, 1 8 4 2 . junius 2 4 .
TÓTH

A

nevelését, nem szeretheti őket

nézve fontos, de igenis az a legtöbb személyre

Istent, hogy mind mostani, mind ezután is az unióra
terjedő foglalkozásunkban

gyermekeinek

nistratiókra és a társulatokra,

Többire buzgó könyörgésemben kérem a felséges

enged helyet.

ezt tévén az év minden nap-

s nem szerettethetik általuk.

kivált

Poroszország esetéből tanulhatunk,

nem

4. Ugy szólván nem létezik azon emberre nézve

jen ; ugy hiszem, a theoriák magas regióiból a gya-

kell törekednünk.

újra

család, a ki reggel korán elmenvén hazulról és csak

zetheti

a néptömeg körül fölmerülhető nehézségek legyőzésén

annak

mely nagy gondolatoknak, és a szel-

lemi szüksógérzet

gyar földön meggyökerezvén, idővel gyümölcsöt teremés az ott,

akár

mindig ugyanazon physikai vagy értelmi, gépies munka

későn menvén

9. Hogy az uniónak most elhintett magva a ma-

munka,

3. Az erkölcsi lelkiismeret teljesen elgyengül a

hova a

általbujtatni nem oly

korlati világba kell alászállanunk,

az

melynek szigorát szabályszerű nyuga-

özvegyi fundátiókat illetőleg miként lehessen az uniót

lehet tennünk

szenved

lom nem enyhíti.

8. A kisebb ós nagyobb egyházakat, iskolákat s

lyek ugy is elavultaknak látszanak,

melyekről

képességüket

művelni,

sem családatyai

ket teljesitni

nem képesek.

kötelességei-

FEKENC,

7.

a dunántúli helv. hit. superiutendense.

baj
Boldogultnak a birtokombau levő eredeti püspöki
magán naplójából közlöm.
LISZKAY

JÓZSEF.

Oly

baj

?. polgárokra,

van

itt, melyet mindenki belát;

baj a

társadalomra,

sőt baj az

államra i s ; mert világos, miszerint azon foglalkozók,
kimerülvén a virrasztás és a munkától, nem képesek
mindig

betölteni

bizonyítja

—

feladatukat

és — mint több eset

kidőlhetnek ugy a fáradság, mint a

megkísérlésekben.

VI.
De

másrészről senki sem tagadja azon minden-

nemű nehézségeket, melyek valódi kiegyenlitós
pensation)
kából,

nélkül

szünet

az

ós

(com-

erőltetett ós szakadatlan mun-

pihenés

Hogy az ipar ós kereskedelem jogai nem nyomhatják el az ember és a társadalom jogait és érdekeit.

nélküli erőmegfeszitésből

Végre,

hogy

ha

nem

lehet

legalább mindazt kell valósítani, a mi lehető s nem
kell visszaijedui a feladat nehézségei elől, midőn arról

származnak. A mint ezt egy liires államférfiú mondta:

van szó, hogy megakadályozzuk a

„Lehető, hogy valamely munkás többet hoz létre hét,

ós a munkás elerkölcstelenülósót.

mint hat nap a l a t t ; de a kisérletet nem kell nagyon
meghosszabbítni. Kétséges,
hót hót i apos
és

bizton

hét,

lehet

vájjon többet hoz-e létre

mint hét

hat

napos hét a l a t t ;

lehetetlent tenni,

faj

elgyöngülését

Azon nagy dolgoknak, melyeket az ember tehet,
megvan

a

maguk értéke, de azok

nagyobbak, mint maga

sohasem lesznek

az ember és sohasem kell a

állítani, miszerint hót év alatt az

munkást semmiféle ürügy alatt sem feláldozni a mun-

olyan ember, kinek nincs vasárnapja, kevesebbet fog

kának. Montalembert egy jól ismert maxi mát módo-

dolgozni és kevesebbet hozni létre, mint az, a kinek

sítván, mintegy huszonöt óv előtt mondta

hetei a hetedik nap euyhitö nyugalmával vannak meg-

napot illetőleg:

rövidítve. "

az ember az iparért.*

Több éve már,

hogy

azon megjegyzést tették,

„Az ipar

a

vasár-

van az emberért és nem

Nem arról vau tehát szó, a mint azt gúnyosan
elnyomjuk azon hajókat, me ] yek a

midőn az európai emigránsok még New-Yorkból ke-

állították,

letre mentek óriási nagy fogatokon, négy-ötszáz sze-

tengereket hasítják,

mélyből álló csapatokban utazván, hogy az indiánok-

ós gőz mozdonyok forgalmát, sem hegy felfüggesszük

nak elleutállhassanak, — miszerint azon

a táviratok kihordását, sem hogy bezárjuk a távirda-

csapatoknak,

melyek a nélkül utaztak, hogy barmaiknak

időt en-

gedtek volna a pihenésre, rendesen több időre volt szükségük, mint azoknak, melyek vallásos
ségüknél, vagy más

indoknál

lelkiismeretes-

fogva, egész vasárna-

pon át pihentek. Kétségkívül, ott

is

semmit sem kell t ú l h a j t a n i ; nem

kell Mózes vallá-

mint

másutt,

hogy

sem hogy

megállítsuk a kocsik

hivatalokat, sem hogy eloltsuk az utcákon a légszeszt,
sem

hogy

paralyzáljuk a rendőrség vagy

a tisztvi-

selősóg működését. Csak arról van szó, hogy a menynyire lehető megadjuk minden

hivatalnoknak

vasár-

napjuk élvezetét, elnyomván mindazt, a mi nem szorosan

szükséges

s

megkevesbítvén a

munkaórákat

suabbnak lenni Mózesnél és a körülmények — külö-

ott, hol a jó érzék mutatja, miszerint niucs rá mód,

nösen

hogy azt teljesen elnyomjuk.

utazás

anyagi

alkalmával

—

kényszerűségeket,

s csakis mintegy
a többi mellett,

teremthetnek

melyekkel

tapasztalással
a nélkül,

olyan

számolni kell ;

többet

De

épen

itt

lehetetlen

akár a

ha be lenne valamely országra nézve bizonyítva, hogy

nagy

uagy

sok nehézség van ebben ; de

élet ós halálkérdés rejlik abban, az elszegényedésnek,
az elgyöngülósnek, az elnéptelenedésnek oka, bizonyo-

találkozunk azon a modern ipar

vont

hogy

hogy kivonnánk belőle a

kivonható tanulsagot vagy következtetéseket.

követelményeiből

Elismertük,

említjük ezt

san kutatnák és alkalmaznák a gyógyszert.

I t t már

ellenvetéssel, miszerint

aztán nem kiáltanának fel ekként: Inkább vesszenek

nyilvános hivatalokat, akár

el a gyarmatok, mint egy elv! Ep oly kevéssé mon-

bizonyos számú magán vállalatok

munkáit

félbesza-

kítani.

daná

az

állani:

inkább

veszszen el a nép,

mint a

szabadság! Meg fogja a népnek engedni, hogy alább

Gyermekes dolog

lenne eltagadni, azon u j fel-

sülyedjeu,

mivel azt

megakadalyozni nem t u d j a ;

de

ezen század találmányai, főként

nem fogja engedni, hogy a faj kiveszszen; ós ha a

a kereskedelem fejlődése által adott lökés és a min-

túlhajtott ivásról és túlhajtott munkáról van szó, bi-

dig bővülő termelés szab a munka elé.

zonyára fog módot találni arra, hogy leverje

tételeket,

vagyunk

melyeket

e

pontra

nézve

minden

Kénytelenek

szükséges enged-

ményt megadni ; de szintén kell, hogy nekünk megengedjék előbb:
Hogy az, a mi kivihető
államaiban.

Másrészről,

a nehézségek csekélyebbek, mint a

minőknek azt gondolják s a nélkül, hogy
Angolországban és

az

Egyesült Államokban, szintén kivihető Európa minden

az el-

lenséget.

golország

újra Au-

ós az Egyesült Államok példájára hivat-

* Rapport á l'assemblée législative pour l'observation des dimanehes et jours fériés-séances du 10. décembre 1850.

koznánk,
ják,

oly két

miszerint

országra, melyek nagyon jól tud-

time

is

money,

hivatkozhatunk

ós végre

azon

kitartás

következtében,

mely minden

követ megmozgatott, a reformok elfogadtattak, melyek
a jövőben már kevésbé nehéz és teljesebb eredmények

még egy másikra is.

megnyerésének reményére jogositnak.
VII.

Már 1868-ban,

Mintegy 15 év előtt egy társulat alakult Genfben Godet

tanárnak

az evangéliumi társulat

főgyü-

postaügyosztály

lésén 1861-ben tartott értekezésének benyomása alatt.
Más,

szabad

célt

követő

társulatok

csakhamar

rendszabályt hozott arra, hogy keves-

bítse hivatalnokainak
ezek

hasonló

aztán 1870-ben a szövetséges

közül

munkáját

mindegyiknek

vasárnapja

két

vasárnapon
vasárnap

s

hogy

közül

egy

ós csaknem mindnyájának a va-

de

sárnap délelőtt vagy délután egy része szabad legyen.

még inkább 1873-ban összeolvadtak ezen cim a l a t t :

Az saját hatáskörének határai között működött, mint

Svájci társulat

oly igazgató, aki hivatalnokai

alakultak

más

cantonokban

s é r e ; azonban
jellegét

ós

próbát

s

1866

a vasárnap

mindegyik

működési

igazgatása

is s

megszentelé-

társulat

megtartá

helyi

Az

ügy elnöksége és

oly emberre lett bizva,

ki már kiállta a

kit

körét.

végén,

nevezhetünk

p r o p o s i t i, Lombard

justum

et

tenacem

s nem vallásos szempontból avatkozik a lelkiismereti
kérdésekbe.
A távirdahivatalnokok szintén siettek rósztvenni
ugyanazon reform jótéteményében.

Sándorra Genfben; közremű-

ködése ép oly kitartó, ép oly bölcs és mérsékelt

sorsát javítani akarja

A mi a vasútakat illeti, itt más volt a kérdés.

volt,

I t t az állam már nem admiuistrator s ki lehet mon-

használván a nagy mondatokat,

dani bizonyos értelemben, miszerint a vasúti társulatok

ós utópiákat, mindjárt felismerte, mi-

magán vállalatok lévén, e tekintetben minden ellen-

szerint valami gyakorlatit kell tenni s ezért csakis a

őrzés alól kicsúsztak; de az engedményező az állam

fokozatos ós lehető reformokat kell sürgetni.

s midőn oly engedményről van szó, mely valóságban

mint szerény.

Nem

szónoklatokat

A társulat sem a nyilvánosságot, sem a gy ülésezéseket, sem a pályázatokat nem hanyagolta el, de
ezen már előbb

érvényesített

eszközökhöz

közvetlen

monopoliumot teremt, nincs az állam teljesen lefegyverezve,

mivel ő az, aki

A genfi állomás

actiót kötött, melyet nem minden eredmény nélkül az

gatóval,

iparos-főnököknél

a kereskedelmi

és a szövetség főbbjeinél

kísérlett

megállapítja a feltételeket.

főnökével Cuenoud-dal,

folytatott

tárgyalások

a vámigaz-

következtében,

kamra, s némely

s

magistratus támo-

meg. A mi a kereskedelmet és az ipart illeti, a bi-

gatásával, az

zottság

először a kisebb gyorsaságú vonat teljes beszüntetését

egyéni

biztosítván
elvtarsakat,

látogatásokkal

lépéseit,

kezdte meg a dolgot,

kis csoportokban

lassan-lassan

egyesítvén

számosabb

az

egyesületeket

vasárnapon, azután,

az árulást illetőleg vasárnapon.
is be kell hatni,

Hátra

volt

hol a személyes meggyőződések és

megnyerte

a gyors szállítmányok

felvételét

még

egy másik

fontosabb lépés:

nevezetesen megnyerni a szövetséges kamaráktól azon
pillanatban,

De arról volt szó, hogy egy oly más légkörbe

Genfben

délután.

idézvén elő s igy csaknem mindig önkéntes beleegyezést hozván létre a munka teljes beszüntetését vagy

igazgató-bizottság

midőn

épen

uj vasúti törvényt akartak

hozni, azt, hogy minden hivatalnoknak

biztosittassék

bizonyos számú szabad vasárnap. Az ezen célból be-

kívánalmak keveset nyomnak a latban s könnyen el-

nyújtott kérvényeket csakhamar mintegy

vesznek a nyilvános élet ós az üzérkedés nagy zajában.

irták alá ós a kamarák szavazata, a nélkül, hogy tel-

A

jesen

feladat

nehéz,

az

eredmény

kétes

volt;

úgy

az lett

volna

nyolcezeren

a mit kívántak, mégis kedvező

látszik, mintha a társulatnak áldozatot kellene hozni

volt; három vasárnap közül egy, tehát körülbelől 18

saját elveiből, midőn felkéri az államot, hogy álljon

vasárnap

a vasárnapi

talnokoknak,

nyugalom mellé.

De sok tapintattal ós

évenként
hanem

adatott nem csak a vasúti hivaminden más

nyilvános hivatal-

oly szivósággal, mely az evangéliumi özvegyet juttatja

beli személyzetnek

eszünkbe, midőn a birót sürgette; — a uehézsógek le

vasutaknak ezen törvény végrehajtására és az elegendő

lettek

győzve.

bölcsen

szerkesztett

Lépésről

lépésre,

és számos

lassan

lassan,

személyzet

aláírásokkal

ellátott

lyesen

is.

Jóllehet,

előteremtésére,

ellenszegült

kérvények, a kereskedelmi kamarák indokolt t á m o g a -

dezni

tása, a jó okok, a szövetség felsőbbségeinek j ó akarata

congressuson,

lehet,

mégis

annak,

vájjon azon

hogy időt adtak

több társulat eré-

annyira,
szavak,

Németországról

a

miszerint kér-

melyek a dresdai

szólván, kimondattak,

1099

1100

nem épen ugy állnak-e Svájcra nézve is : „A törvények
papírból

vannak

s a társulatok vasból." De a szö-

vetségi gyűlés egy végleges szavazata 1 8 7 5 . juniusban,

nem

tióknak

engedte

azt,

meg

hogy

az érdeklett

a szövetséges

administra-

tanács rendeletét

tovább is holt betűnek nézzék.
hogy

reményieni,

mindenütt

szerű polgárok
megvan

megvan

a jóakarat, lehet

hogy az, a mi törvényes, meg fog tör-

ténni, a nélkül,

hogy elfelednék, miszerint az egypénzén

alakult társulatokuak szintén

a joguk kívánni, miszerint jogos előnyüket

ne csorbítsák túlhajtott követelések által,
VIII.
Midőn megemlitők itt
alakult

társulat

a vasárnap megtartására

történetét, meg kellene még

emlí-

tenünk azon falragaszokat, melyeket az utcákra függesztett, azon felhívásokat, melyeket a napi lapokban
közzé tett, azon körleveleket, melyeket a vendéglősökhöz, a nevelőintézethivatalszeuiólyzetük
meket,

melyeket

vagy

étterem-tulajdonosokhoz,

ügyében
nagy

küldött,

számbau

a

kérel-

kifüggesztetett a

vendéglőkben azért, hogy emlékeztesse az utasokat a
vasárnap jogaira s az iránta
s hogy felszólítsa őket,

tartozó

nr'szerint

kötelességekre,

e napon legyenek

elnézőbbek s kevésbé követelők a személyzettel szemben stb. De szándékunk csak az volt, hogy vizsgáljuk meg

a kérdést

és felmutassuk azon

pontot, a

melyen az a magán kezdeményezés erélye következtében áll ma.
Mindenféle
nyösség,

természetű

gúnyolódások,

akadályok,

torzkópek,

önzés, közö-

elvi ellenvetések,

minden a vasárnap pártolása ós pártolói ellen kezdett
egy pillanatban irányulni;
által megerősödött;

de a munka

uj sikerek

az általa tett szolgálatok meleg

barátokat szerzettek az ügynek azon emberek és családok közt, hol annak jótéteményeit érezték; a szolgálatok,

melyeket tehet még,

ú j segélyt ígérnek neki

s a sajtó, mely egy pillanatig habozott, nem látván
tisztán a célt, mely felé törekedtek, átalánosan azon
ügy mellett nyilatkozott, midőn a tények által meggyőződhetett,

miszerint

azon

Iskolai

értesítők.

— Hetedik közlemény. —

Még több javítások is vannak tervben s midőn
látjuk,

ISKOLAÜGY.

társulat

nem

elérhe-

tetlen agyrém után törekszik.
A „ Bibliothéque Universelle* után
KÁLOSI

LIPÓT.

120) A s z é k e s f e h é r v á r i államilag segélyzett
községi reáliskola évi értesítője. Igazgató Dr. Laky Mátyás. Értekezés : Az iskola és a család, Jónás Jánostól.
Tanulók sz. (hat osztályban) 236. A tanári kar — az
értesítő nem adja tudtunkra, mi okból, — egészen újra
szervezte tett; a régi tanárok közül csak kettő maradt
meg az intézetben. Az iskolai gyűjtemények újra rendeztettek, s azoknak gyarapítására a város 1000 frtot
szavazott meg.
121) A s z e n t e s i hat osztályú gymnasiumi tanfolyammal egybekötött polgári titanoda és a két osztályú
polgári leánytanoda értesítője, mogtoldva az ismétlő iskolákról szóló jelentéssel. Igazgató Zolnay Károly. Értekezések : Szentes és környéke a történelem előtti korban, Szívós Bélától. A szentesi középtanoda múltjából,
Zolnay Károlytól. Tanulók sz. a gymnasiumban 103, a
polg. fiianodában 37, a polg. leánytanodában 50, az iparosés kereskedő-tanulók számára felállított 1 osztályú ismétlő iskolában 180, összesen 370.
122) A s z i l á g y s o m l y ó i községi hu- és leányiskola értesítése. Igazgató Bogdán István. Növendékek
sz. (az öt osztályú fi- és a négy osztályú leányiskolában
együttvéve) 228.
123) A szent Ferencrendiek vezetése alatt álló
s z o l n o k i városi kath. kisgymnasium évi jelentése.
Igazgató Varga Emil Értekezés : Az ifjúság nevelése és
tanítása eredményét mily főtényezők eszközlik legbiztosabban ? Varga Emiltől. Tanulók sz. 130. Önképzőkör
és ifjúsági könyvtár alakult. A város elhatározta, hogy
az intézet fokonkint 8 osztályúvá egészíttessék ki, s
hogy az 5-ik osztály már a jövő tanévben megnyittassék.
124) A S z o m b a t h e l y rend. tanácsú város községi néptanodájának értesitvénye. Igazgató Lábos Imre.
Értekezés: A házi ipar, Lábos Imrétől. Tanulók sz. (a
6 osztályú fi- és a 4 osztályú leányiskolában) 404, az
ismétlő tanodában 691. Iskolai takarékpénztár van.
125) A s z o m b a t h e l y i r. kath. főgymnasium
értesítvénye. Igazgató Dr. Kuncz Adolf. Értekezések :
A hold, Rezsőffy Györgytől. A görögök költőversenyei,
Lipp Vilmostól. Tanulók sz. 379.
126) A s z o m b a t h e l y i r. kath. népiskola értesítője. Igazgató Szabó Károly. Tanulók sz. (a 6 osztályú
fi- és a 6 osztályú leányiskolában együttvéve) 756.
127) A magyarországi kegyes tanitórend t a t a i
kisgymnasiumának értesitvénye. Igazgató Stech Alajo s.
Értekezés: A szülőknek, Ormándy Miklóstól. Tanulók
sz. 103.

128) A t e m e s v á r i m , kir. állami főreáltanoda
értesítője. Igazgató Hantlió Lajos. Értekezés : A középtanodai rendtartásról, Hanthó Lajostól. Tanulók sz. 367.
Egy párhuzamos osztály.
129) A t e m e s v á r i r. kath. főgymnasium tudósítványa. Igazgató Hemmen Ferenc. Értekezés : Tanulmány a classicai tudományok újra felélesztése idejéből
(Német- és Magyarországon), Krinitzky Ferenctől. Tanulók sz. 372.
130) A t e m e s v á r i
közép-kereskedelmiés
polgáriskola értesítője. Német nyelven. Igazgató Wiessner
Ferenc. Értekezés: A gyümölcsfatenyésztés mező- és
nemzetgazdasági szempontból (csak magyar nyelven),
Karnay Alajostól. Tanulók sz. a polgáriskola 4 osztályában 88, a keresk. iskola 3 osztályában 37, s a vasárnapi kereskedelmi iskola 3 osztályában 70, összesen 195.
Ezen intézet Wiessner Ferencé és nem Temesvár városáé, a mit annálinkább föl kellett volna tüntetni az
értesítő címlapján is, mert még a várost találja ok nélkül
érni a vád, hogy egyik, intézetének évi tudósítványa egy
szóig német nyelven jelent meg.
131) A t r e n c s é n y i r. katb. főgymnasium értesítője. Igazgató Lopuschan János. Értekezések: Néhány
szó a trencsényi iskolákról. Ballada és románc Mind a
kettő Kohlbauer Ferenctől. Tanulók sz. (hét osztályban)
182. Jövő tanévben nyílik meg a 8-ik osztály.
132) A t r s z t e n a i kir. kath. gymnasium évi
értesítője. Ideiglenes igazgató Csáka K á r o l y . Értekezés:
Szózat Árvamegye értelmiségéhez, Csáka Károlytól. Tanulók sz. (négy osztályban) 154. Egy párhuzamos osztály.
133) A z u j v e r b á s z i felekezeti jelleg nélküli
pártfogósági nyilv. alreálgymnasium 6-ik évi értesítője.
Részben német nyelven. Igazgató Kovalszky Lajos. Értekezés : Néhány szó a szülőkhöz, a nevelés érdekében,
Fischer Sándortól. (Ugyanez németül is.) Tanulók sz.
109.
134) A z ú j v i d é k i kir. katb. magyar főgymnasium tudósítványa. Igazgató Franki István. Értekezés :
Az ó-classicai irodalom előnyeiről a gymnasiumokban,
Kovács Jánostól. Tanulók sz. 184. A lefolyt évben nyittatott meg a 7-ik s a jövő tanévben nyittatik meg a
8-ik osztály. Az iskola számára egy díszes épület építését már megkezdették.
135) A z ú j v i d é k i szerb főgymnasium értesítője. Szerb nyelven. Igazgató Pusibrk Váza. Értekezések : V. Popovity Sándor necrologja. A zenei harmóniáról, M. Matigya Endrétől. Tanulók sz. 221.
136) A z u n g v á r i kir. kath. főgymnasium értesítője. Igazgató Szieber Ede. Értekezések : A tanuló
ifjúsághoz, Wilcsek Jánostól. Meteorologiai észleletek az
1876. évről, Zékány Lajostól. Tanulók sz. 552. Négy
párhuzamos osztály. A tanári kar Deák Ferenc emlékére
egy ösztöndíj-alapitvány létesítésén fáradozik.
137) A z u n g v á r i gör. sz. kath. papárvaleánytan- és nevelőintézetnek értesitvénye. Igazgató Firczák
Gyula. Értekezés : Az intézet keletkezésének és eddigi

működésének történelmi vázlata. Növendékek sz. 128.
Ez intézet, mely jelenleg 6 osztályból áll, 1875. évi
októberben nyittatott meg.
138) A kegyes tanító-rendiek v á c i nagy-gymnasiumának értesítője Igazgató Rappensberger Kajetáu.
Értekezés : A kovatok vagy silikátok, Pachinger Alajostól. Tanulók sz. 177.
139) A z a l a e g e r s z e g i polgári fiu-, felső
leány- és községi népiskola negyedik értesitvénye. Igazgató Udvardy Ignác. Növendékek sz. a polg. fiúiskolában
(négy osztályban) 108, a felső leányiskolában (két osztályban) 41, a népiskolában 552, a vasárnapi iskolában
109. A polgári fi- és a felső leányiskolában iskolai takarékpénztárt alapított a tanári kar. A polg. iskola 4-ik
osztálya megnyílt.
140) A z e n t a i községi gymnasium első értesítője. Igazgató Kuthy József. Értekezések : A szülők viszonya az iskolához, Reitmann Ferenctől. A mértani sorok alkalmazása az évjáradék-számitásokra, Czehe Győzőtől. Tanulók sz. (négy osztályban) 91. Ezen gymnasium két évre nyilvánossági joggal felruháztatván 1876-ban
nyilt meg. Tanári és ifjúsági könyvtár alapíttatott: s egy
Eötvösről nevezett 2000 írtos ösztöndíjalap létrehozásán
fáradozik a tanári kar.
141) A z e n t a i községi népiskolák tizennegyedik
értesítője. Igazgató Kuthy József. Növendékek sz. a polgári leányiskolában (két osztályban) 33, a népiskolában
1834, összesen 1867.
142) A z o m b o r i állami főgymnasium 5-dik értesitvénye. Igazgató Radics György. Értekezés : Mit várhat
a középtanoda a szülői háztól, a kebelébe fölveendő gyermekek erkölcsi és fegyelmi nevelése tekintetében ? Bergmann Ágosttól. Tanulók sz. 306. A lefolyt évben nyert
az intézet engedélyt, érettségi vizsgálatok tartására.
143) A z s o l n a i sz. Ferencrendi kir. algymnasium értesitvénye. Igazgató Gürtler Ernő. Tanulók sz.
129.
(Befejező közlemény következik.)

A sárospataki főiskoláról.
A három százados sárospataki főiskola napjainkban
egész csendben minden tekintetben ujjá szervezkedett.
Minthogy egy ily nevezetes tanintézet szellemi és
anyagi átalakulásának a nagy közönséget okvetlenül
érdekelnie kell, szükségesnek látjuk ezen jelzett átalakulást néhány rövid szóval körvonalozni.
Mindenekelőtt megjegyezzük, hogy a főiskola jogakadémiája a vallás- és közoktatásügyi magyar királyi
minisztérium rendelete alapján és értelmében teljesen ujjá
szervezkedett. Ezen szakban jelenleg 9 tanerő működik,
emellett a hittani szakban 4, a bölcsészeti szakban
szintén 4 tanár tart előadásokat. A bölcsészeti szak aként
van szervezve, hogy az egyrészt a jogi, másrészt a hittani szaknak legyen kiegészítője, e célból adatnak elő

egyetemi rendszerből az egyetemes történelem, az újkori
bölcsészet története, magyar, német és francia irodalom.
A főgymnasiumban 16 tanerő működik. A jelen tanévtől
kezdve mind az akadémia mind a gymnasium uj, díszes
és célszerüleg berendezett tantermekben van elrendezve
és pedig a jog- és államtud. kar 3, a hittani szak két
díszesen kifestett, a főgymnasium 10 tágas, egészséges
tanteremben. E mellett a természettudományok előadására,
jelesen a természettan és vegytanra külön előadási tanterem, vegytani konyha, dolgozó-szoba és szertár, a természetrajzra külön tanterem és gazdag ásvány-, növényés állattani gyűjtemény van berendezve. A tanulók látkörének tágítására szolgál az 50 —60,000 kötetből álló
könyvtár, ifjúsági olvasó egylet könyvtára, Erdélyi-olvasó
kör könyvtára, gazdag éremgyüjtemény, régiségtár és
szépészeti muzeum. E mellett minden tanuló gyakorolhatja magát a gymnasiumban ének és zenében, rajzban
és szépírásban és a tornászaiban. A 4 felső osztályban a
francia nyelv dijtalanul adatik elő. A főiskola tápintézete is ujjá szerveztetett. Szívós Mihály felügyelő tanár
mindent elkövet, hogy a közönség méltányos igényeit
kielégíthesse, 60 frt évi dijért mindenki nyerhet egészséges táplálékot, s mintegy 100 tanuló egész évre öt forintért butorzott szobát és két forintért fűtést is kap a
kollégiumban. Az ifjak egészségi állapotára dr. Kun Zoltán főiskolai orvos ügyel fel, ő a betegsegélyző-egylet
elnöke, mely egylet jótékonysága minden tanulóra kiterjed. Dr. Kun Zoltán felügyelete alatt épült legközelebb
egy célszerű korházhelyiség 16 ágyra, melyben külön
termekben kezeltetnek a ragályos, nehéz és könnyű betegek, van külön rendelő szoba, fürdő. Az egész kórház
kert közepén vau elhelyezve s minden tekintetben olyan,
hogy fokozottabb igényeknek is képes lesz megfelelni. A
gymnasiumi tantermek padjai is, melyek a paedagogia és
egészségtan követelményeinek teljesen megfelelnek, a főiskolai orvos felügyelete alatt készültek el. A kollégium
régi épületei s az azt környező dísztelen mellék épületek
lerontatván a kollégium egész területe parkká változtattatik s diszes vasrácscsal vétetik körül, mely munka épen
most van folyamatban. Egy szóval az előljáró-ág mindent
elkövet, hogy ezen tősgyökeres magyar tanintézetet minden tekintetben emelje s a tanulni vágyó ifjúságra nézve
kedvelt és keresett tanintézetté tegye.

B E L F Ö L D .

A pancsovai ügy ujabb fejleményei.
Az általános megbotránkozást

keltett pancsovai

esetre vonatkozólag ujabb értesítést vettünk, melyből
azt látjuk, hogy az esperes a hivatalos eljárás fonalát
ott vette fel, hol azt az illetéktelen hatalom erőszakoskodása félbeszakította. A magistratus, úgy látszik,
egyszeri baklövését

megelégelte é* nem igen mutat

kedvet a rendbontókkal tovább is egy követ fúni. De
fájdalom, oly fokra hágott már

Pancsován a pártvi-

szály, hogy a magistratus kijózanodása sem birta mérsékletre hangolni az arra támaszkodott párt szenvedélyét,
ós magakezóre űzött erőszakoskodással hitte megakaszthatni a törvényes rend folyamat ját és az ügy hivatalos
lebonyolítását.
„Közelebbi, önhöz intézett levelünkben — irják
nekünk Pancsováról — már jeleztük, hogy Grosjean volt
inspectornak a „Pester Lloyd'-ban közlött helyreigazításában az utolsó tétel a valósággal egyátalában nem egyezik meg.
Az áll, hogy a 12-iki conventet karhatalommal föloszlatták, s az is áll, hogy az erőszak végrehajtásával
megbízott hivatalnok, a megnyitó ima alatt, a tanácskozás megkezdése előtt, a vice seniornak nyers hangon
parancsolá a convent feloszlatását, s hogy midőn Bujkovszky consenior az ima bevégeztével kijelenté, miszerint csak az erőszaknak fog engedni, hat pandúr jelent
meg az ajtóban. Hát vájjon nem volt-e ez erőszak ?
E hó 26-án azonban a tiltakozás mellett elnapolt
conventet, Kramár senior elnöklete alatt, Bujkovszky
consenior jelenlétében folytatták.
De alig nyitotta meg a gyűlést a senior, s alig
szólt néhány szót, az úgynevezett néppárt, illetőleg Russ
Károly által, a legvakmerőbben félbeszakittatott.
Az elnök a dühöngőket hagyta tombolni s tovább
akart beszélni; de mindannyiszor félbeszakitották, folytonosan a legdurvábban sértegetvén a magát teljesen
nyugodtan viselő másik pártot. Végül Russ kétségbevonta
a convent törvényességét s az elnök kérései, figyelmeztetései dacára sem volt lecsillapitható.
Ily körülmények közt nyugodt tanácskozásról szó
sem lehetett, ennélfogva az elnök hatósági assistentiát
kért, a mely Kriianié városi kapitány és egy rendőr
személyében meg is érkezett. Russt a városi kapitány szintén figyelmeztette, hogy viselje magát csendesen, különben kénytelen lesz őt letartóztatni ; de Russ
a figyelmeztetésre mitsem adva, az elnöklő Kramárra
rámutatva azt mondá : „ezt az embert fogják el, ez a
csendháborító és nem én stb." A minek természetes
következménye az len, miszerint a kapitány Russ azonnali elfogatását elrendelte. Russ azonban ellentállván, még
három városi rendőrt kellett hozatni, hogy őt letartóztassák. S az ő elhurcoltatásával, párthívei egy darabig
még lármáztak, aztán 37-en a conventet és a templomot
elhagyták, folytonosan szidva a legközönségesebb szavakkal a lelkészeket és az ott maradtakat.
Most már lehetővé vált a még jelen volt körülbelol
150 egyháztaggal folytatni a tanácskozást s a felfüggesztett renitens felügyelő helyébe ideiglenesen egy másik
felügyelőt választani.
Adja Isten, hogy a szeptember 9-én megtartandó
papválasztás tisztességesen végbemenjen."

Ennyit a hozzánk intézett levélből.

Az ügy érdekében óhajtjuk, hogy ez állítás ne

Két dolog már most az, mit mi a Grosjean pártja
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eljárásában teljességgel nem tudunk megérteni.
Először

nem

értjük,

milyen

mely egyháza iránti merő

egyháziasság

illetéktelen

akar

buzgalomból annak fel for-

hatalom

teremteni

vagy szent ügyünket

beavatkozásának

kiszolgáltatni.

Ha sérelmük vau, miért nem keresik annak orvoslását
törvényes uton ? Avagy olyan-e a mi egyházunk szervezete,

hogy abban a becsületes ember a maga igazához

csak erőszak
engedve,

utján juthat ?

Föltéve,

hogy az esperesség, mint

maga is bele volna vonva a pártos
hogy

de meg

teljesen

jogosak

a

közeli

nem

hatóság,

üzelmekbe,

Grosjean-ók

úgy

panaszai:

van az esperességnól magasabb hatóság, a superintendentia, melyhez ügyüket fölebbezhetik, és magoknak
az esperesség ellen is igazságot szerezhetnek. E helyett
ők erőszakoskodnak és az
menetét megakasztják.

igazságszolgáltatás

Nem

lehet

tiszta

rendes

dolog az,

melynek rendezett társadalmi viszonyok közt csak erőszakkal hiszuek érvényt szerezhetni.
A másik, amit

nem értünk, az, hogy Grosjean

ú r pártjának főszóvivői római katholikusok. Mi közük
van más vallású embereknek e tisztán prot. egyházi
ügyhöz ? Minden esetre gyanús egyháziasság az, mely
elveivel homlokegyenest ellenkező rendszer embereivel
szövetkezik, és olyanoknál keres pártoltatást, kiket az
ügy természetéből

folyó

benső

érdek

hozzánk nem

csatol.
Volt alkalmunk azon hivatlan prókátorok egyikével beszélni. Általában értelmes, tisztességes embernek
látszott, de nem titkolhattuk el előtte sem megütközésünket azon, hogy ő katholikus létére, mit avatkozik
protestánsok

egyházi ügyeibe.

Azt azonban

be

kell

vallanunk, hogy derekasan be volt avatva a dologba
és

ügyesen védte

hogy miért
papválasztást

pártja

akarták

álláspontját. Kérdésünkre,

minden áron megakadályozni a

előkészitő

gyűlés megtartását, azt vá-

laszolta, hogy azért, mert e gyűlés

célja nem lehe-

tett egyéb, mint, hogy határozatilag megdöntsék azon
statutumot, mely

szerint az, ki egyházi adóját meg

nem fizette, papválasztásnál szavazattal nem bir. Ez
uton, mondá, bele akarnak vonni a választásba olyanokat is, kik évek óta az egyházzal nem érintkeztek,
mert csak is ezek segítségével biztosithatják magoknak
a többséget az egyház terheit hordozó azon hívekkel
szemben, kik az ő pártjukat képezik.

MÓR.

az,

gatására törekszik ós megbontván a törvényes rendet,
vagy anarchiát

legyen való.

A pápai reform, egyházmegye közgyűlése Pápán,
1877. augusztus 14-én.
E közgyűlésen az elnöki széket még Stettner Ignác leköszönt esperes és Szabó György segédgondnok
urak töltötték be.
Közérdekűt! — ez a jelszó. Ámde a mi kis körben
mozgó testületünk e gyűlésén ilyet nem mutathat fel,
mégis jónak látom közölni határozatait, ugy vélekedvén,
hogy az egész, egyes részeinek életéről örömest vesz tudomást.
30 számból álló jegyzőkönyvünk megállapodásai
ezek:
1. A gyűlés buzgó imával megnyittatik. Azután 2.
t. Barcsa Kálnán úr uj világi tanácsbiránk Devecserből
székét elfoglalja, az esküt leteszi. Benne az em. buzgó,
tárgyhoz értő tanácsbirát nyert. 3. Leköszönt esperes úr
beszámol azon közpénzekről, melyeket a kerületre adás
végett átvett.
4. Főiskolánkra gyűlt eddig 104 frt 59 kr.
5. Szép, megható mozzanat, midőn leköszönt esperes úr kimutatja, hogy 1873. évtől folytatott esperessége
alatt, esperességéből 554 frtnyi szeretetadomány gyűlt
kezéhez, miből a prot. árvaház, szeretetház, a missiók,
egyes egyházak stb. stb. részesültek. íme a buzdítás
eredménye. Egyike a legszebb emlékeknek.
6. Bars, B.-Somogy s a pápai ev. testvér egyházmegyék megküldék gyűlési j.-könyveiket. Köszönettel
vétetik. Örömmel viszonoztatik.
7. Felkéretik a ker. nyomdafelügyelő Debreceni Károly úr, hogy a vil. tanácsbiráinkat illető kerületi jkönyveket esperes úrhoz küldje, ki azután azokat az illetőknek kézbesíti.
8. Meghagyatik egyházaink elöljáróinak a kellő
időrei pontos szavazás.
9. A pápai egyház jelenti, hogy f. superintendens
úr lemondott lelkészségéről. Ebből kifolyólag az egyház 2
évet kér az uj választás elrendeléséig, hogy a megtakarítandó pénzen régi anyagi fényét visszanyerhesse.
Hivatkozással a lelkészválasztási törvény IV. 10.
§-ára, kérelme meg nem adatik Egyébiránt föllebbezési kívánságának hely adatik.
10. Fenti végzésből kifolyólag, a f. kerület ide vonatkozó határozatáig, a pápai lelkészválasztás függőben
tartatik.
11 Leggyengébb iskolánk a Bakonyban van Csetényen. Szép uj iskola, 2 tanteremmel. De egyikben egy
80 év felé járó agg tanitó van, másikban senki, az egyház nem tartván másod tanítót, holott a gyermek jól van
150 körül. Az öreg Antal nevű fiát maga mellé veheti,
az egyház pedig köteles 2-od tanítót tartani.

Ámde az uj gyámoldai, vagy gyámintézeti tervezet
12. Államsegélyre Acsád és Táp ajánltatnak.
;
egész terjedemében elfogadtatik. Adná Isten, hogy a
13. Tóth Kálmán és Csabi Karolina képesített tatöbbi egyházmegyék is ezt tennék, s valahára tennénk is
nítók bekebleztetnek.
valamit !
14. Csismadia Károly takácsi tanitó, mellgyengesége
miatt leköszön. Választás iratik ki 3 hétre.
SZEKERES MIHÁLY,
15. Szűcs Dezső és Izsó Gábor s.-lelkészekül előegyházmegyei jegyző.
jegyeztetnek, de hogy alkalmazhatók-e, annak eldöntése
a consistóriumra bizatik.
16. Az esperesi szavazatok bontattak fel. Kitűnt,
hogy a begyült 26 szavazat közül 18-at nyert Bartalos MiRÉGISÉGEK.
hály em. pénztárnok, n.-piriti lelkész úr, ki is a közgyűlés előtt az esküt letette.
J e l t e l e n
s i r o I s 17. Em. pénztárnok esperessé levén, a pénztár ideiglenes vezetése Sebestyén János köpi lelkész úrra bizatott
in.
a tavaszi gyűlésig.
Kulifay Zsigmond.
18. Segédgondnok úr inditványozá, hogy gróf Eszterházy Pál ő exc. halála esetéből, a gyászoló család,
1796—1868.
illetve a méltóságos grófnőhöz részvét-irat intéztessék.
A magyar ref. egyház predikació-irodalma épen nem
Ez egyhangúlag elfogadott indítvány folytán készítendő
szegény. A reformáció óta Fejes egyh. beszédeinek márészvét-irat alkalmas időbeni átnyujtására Stettner Ignác
sodik kötetéig, mely csak az imént hagyta el a sajtót,
nyárádi lelkész úr kéretett fel.
451 író működött e terén. Hogy az Úr szőlőjének e mun19. Egyházi képviselők lettek Seregély Gy. és Szekásai közül melyiket mily hely illet, azt a még meg nem
keres Mihály.
született egyh. irodalomtörténet fogja kitüntetni. Én azt
20. Pápa 84, Kop 12 frt s néhány kr. tanári pénzzel
hiszem, hogy Kulifay akkor is ép úgy ki fog magaslani
adósok 1876-ra. Mindkét egyház azonnali beperlésével
társai közül, mint a hogy kimagaslik p. o. Petőfi. S
segédgondnok úr bizatott meg.
épen nem vélek csalódni, ha kimondom, hogy ami Petőfi
21. Az em. könyvtár átadására, nem különben a
a magyar költészetben, ugyanaz Kulifay a magyar ref.
könyvtári tőkepénz átszámolására Kőszeghi József eddigi
egyh. beszédirodalomban, g e n i a l i s é s m é g i d á i g
könyvtárnok úr sürgettetik.
utol nem ért m e g t e r e m t ő j e a valódi népies
iránynak.
22. Balassa Lajos úr felhivatik, hogy az em. könyvtárról jegyzéket készítsen, s azt benyújtsa.
„Az irály ujabbkori egyh. beszéd irodalmunkban"
23. Azon sajnos esetből, hogy az adászteveli tagosztályi egyezségben egyházmegyei küldötteink nem képviselték eléggé erélyesen egyházmegyénket, kiküldetik
Barcsa Kálmán v.-tanácsbiró úr, hogy ez ejtett hibát
helyrehozza.
24. Bizottsági jelentés folytán az esperes díja 80,
jegyzőé 30 frtban stb. állapíttatik meg. Képviselők napidíja
2 frt, fuvar- és szállás-díjon kivül.

cimű vázlatos szemlénkben közelebbről jeleztük röviden
azon elveket, melyek szerint mérlegelendő az egyházi
beszéd értéke. E szempontokból tekintve Kulifayt, a legméltóbbnak tarthatjuk, hogy csak kevesek által ismert
életének adatai napfényre hozassanak, beszédeinek tüzetesebb ismertetését és méltatását a legközelebbi alkalomra
tartván fen.
*

25. Lelkészi belépéskor 10, tanítóikor 5 frt fizetendő
a közpénztár javára.
26. A tanügyi bizottság jegyzőkönyve olvastatván,
megállapittattak a tanítói osztályzatok, s egyéb panaszok
orvosoltattak.
27. Az egész t. b. lemondván, e lemondás jelenleg
nem fogadtatik el, hanem a választás, minden tagra, tavaszszal leend.
28. Esperes és egy vil. tanácsbiró kivételével jövő
tavaszi gyűlésen az egész tisztikar uj választás alá jő
három évre.
29. A nt. barsi egyházmegyének azon indítványa,
hogy az államsegély kiosztásánál, nem csak az egyházmegyék népessége, hanem a benne levő gyülekezetek
anyagi ereje is figyelembe vétessék, mivel sok zavar és
Utánjárásra vezetne, nem fogadtatik el.

*

*

Az erdős Nógrád déli részében van néhány református egyház, mely a szomszéd Hont közeli helységeivel
együtt a kisded, 8 anya-egyházból álló s a dunántúli kerülethez tartozó d r é g e l p a l á n k i egyh -megyét alkotja.
Ehez tartozik V e r ő c e , mintegy 680 lélekből álló egyház,
melynek a mult század végén K u l i f a y Pál volt a lelkésze. A lelkész elhalt ifjú korában (1799.), özvegyet s
két kis fiút hagyva árváúl. A nagyobbfiú,a P a l i 6,
a kisebbik a Z s i g a 3 éves volt, midőn az atya örökre
megvált tőlük.
Alig lehet a világon gyámoltalanabb helyzet mint
egy özvegy papnéé. Vas Gereben s Jókai megírták az
özvegyek állapotát, de nem az özvegy papnékét. Ezt a
képet nem jó lerajzolni, könnyen azt mondhatnák, hogy
túlzás.

A szegény özvegy Losoncon húzta meg magát.
Idevaló származású volt az elhunyt férj, ide a nő is. Itt
éltek még mind a kettőnek rokonai, kiknek valamelyikénél meghúzódhatni reménylett az özvegy. Csakugyan
találtak nyughelyet. Palit odafogadta magához a nagyapa,
a Zsigát édes anyjával együtt a gyermektelen nagynéni.
Szegény özvegy papné szive megnyugodott némileg. Az
árváknak lelki, testi táplálékot nyújtott Losonc, hol rég
idők óta gymnasiumjok volt a reformátusoknak. A nagyapa az idősb Palit már iskolába adta, Zsigát pedig édes
anyja maga tanítgatta otthon. Mikor már jól tudott olvasni, őt is felvitték a múzsák csarnokába. A tanulás jól
ment, különösen Zsigának nagy kedve volt hozzá, s büszke
volt, hogy olyan nagy számokat ír, amiket édes anyja
sem tud kimondani. Tele irkálta velők a szobapadlót,
amiért a mama mindig haragudott; de a nagynéni nem
bánta, hiszen le lehet azt törölni, az csak kréta.
Oh a nagynéni igen jó asszony: mindig ő csináltatott a Zsigának uj ruhát, ő fizette érte a didaktrumot
is a professoroknak. Nem fizette hijába ! a Zsiga első volt
társai közt. A világ nem rontotta meg e dicséretes szorgalmat a felserdült ifjúban sem. Mindvégig első maradt,
amiért stipendiumot kapott s az első legjobb legációt.
Téglát raktak ugyan alája és felpócolták, hogy kilássék
a kathedrából az ifjú legátus ; de azért nem kellett félteni, hogy belesül mondókájába: elmondta azt ő emberül.

Befejezvén a losonci tanfolyamot, magasabb tanintézetbe kellett lépnie A még fiatal özvegyet, Tar Erzsébetet, a losonci gymnasium egyik s.-tanára Soltész János
nőül vévén, s ezen derék férfiú később Nyírbátorba vitetvén lelkészül, a Kulifay-árvák sorsa is változott, még
pedig — a mostoha apa dicséretére — jobbra s bizonyosabbra. 1 SÍ3-ban Nyírbátorba költözött a család, hol
Debrecen esvén kezökügyébe, a két fiút még azon év
őszén oda vitték a collegiumba. Eresei Dániel rectorprofessor meglepetve nézett a kitűnő bizonyítványt mutató
Zsigmondra, kiről nt. Sebők úr egy odaszúrt jegyzésben
azt a nyilatkozatot teszi, hogy „e jeles ifjút az isteni
gondviselés professornak teremtette". Beírta őt a harmad
éves theologusok közé, s száz tanulótársa közt a 32-dik
helyre osztatott be. (Később 12-ik lőn).
Tanulótársairól egyébiránt nem emlékszik meg önéletrajzában ; pedig ezek közt volt néhány, később szintén kitűnő egyén, többek közt Kiss Ádám. Csupán tanárait említi fel: Eresei Dániel, Tatai Sándor, Varga István, Sárvári Pál s a nagyhírű Budai Ézsaiás. Külön jellemzi mindegyiket s mind az illetőket mind különösen
azon kort festve, többek közt igy szól : „A mi B u d a i
E z s a i á s t illeti, neki oly nagy tekintélye volt, hogy
neki szegény legény nem mert volna nem tanulni. Pedig, ha az igazat meg kell vallani, ő is — mint többnyire
tanártársai — csak diktálással húzta ki a leckeórákat.
Keveset magyarázott és ritkán tartott vizsgálatot. Az
egyháztörténelmet latinul, nagyrészben szórólszóra Mosheim
után diktálta. A ker. erkölcstanból nekünk semmitsem
tanított. Velünk egyh. beszédet vagy imát soha nem Íratott ; egyszer diktált — mintegy minta gyanánt — egy
karácsonyi beszédet János XVIII. 37. vers alapigékről
(„Én azért jöttem e világra" stb.). De mindemellett is
neki volt mindig a legjobb exámene."

A losonci gymnasiumban akkor tájt (1811) theologiát is tanítottak, úgy hogy innen csak a befejező évekre
kellett menni nagyobb collegiumba. Végezte pedig az
egész nagy munkát, t. i. a gymn. és előkészitő theol.
ifjúság oktatását két, azaz 2 férfiú, u. m. nt. O b e r n y i k
József és nt. S e b ő k Sámuel úr. Ez utóbbi tradálta a
theologiát, nem egészen úgy, mint Picktét Benedek megPanaszkodik, hogy minden igyekezete mellett sem
írta, hanem ahogy 3 is értette. Egy examenen p. o. azt
igen
mosolygott
rá a szerencse. Beneficiumokban nem
kellett az első theologus diáknak, „Kulifaynak, a hallgató
igen
részesítették.
A kezdet óta Debrecenben tanulók
publicum előtt a táblára írt rajzokkal, mathematice megélvezték
azt
csak
—
és azok, kik tudtak érte csúszni,
mutogatni, hogy a föld belseje elég tágas arra nézve, hogy
mászni,
könyörögni;
„én
pedig elég bárgyú vagy talán
abban minden elkárhozott és elkárhozandó lelkek beleférjenek. Máskor pedig azt mutogatta meg ámuló tanítvá- I büszke voltam azt tartani, gondolni, hogy ha a tanuló
igyekszik : annak jótéteményezése magában értetik s önnyainak, hogy a lélek olyan kicsiny, hogy egy millió is
kint
következik".
elférne egy tűhegyen. Ugyan ő azt tartotta, hogy az üsMindazáltal a pálya bevégzése után (1817) a „vetetökös csillagok nem egyebek, hanem oly bújdosó csillagok,
rán
us
orátoroknak" tanításával bízatott meg. Tanítványai
melyeken már az utolsó itélet tartatik, és az ő üstökük
közt kiemeli a nem rég elhunyt Tatai Andrást, „kit —
az a láng, mely már emészti őket, mint meg fogja emészu. m. — mivel szép tehetséget vettem benne észre: elébe
teni egykor földünket is." * Magában érthető, hogy e
tettem egy szintén jó igyekezetű, de kevesebb talentumú
tételeket nem a physikában, hanem a dogmatikában tanitanítványomnak."
totta Sebők Sámuel, ki még baj kai pap korában épen
Szigorú, rendtartó ember volt. Rendeleteinek megilyen nagyon mysticus kérdések felett összetűzött patronusértését
büntetlenül nem tűrte. Mely miatt, midőn egy
sával, ki épen főcurátor is lévén, jobbnak látta őt Lorakoncátlan hetyke úrficskát sajátkezüleg megfenyített,
soncra betenni theol. professornak. Ezen férfiúnak, ki
ha az oskola nagy tekintélyű gondnoka, Péceli József
iránt egyébkint rendkívüli kegyelettel viselkedett az ifjú
theologus, köszöni az idővel szabad, független gondolko- j pártját nem fogja, hivatalától majdnem elbocsáttatik.
Letelvén 1818 ban segédtanárságának ideje: a medásra emelkedett Kulifay, a mysticismus — gyűlöletét.
zőtúri fényes gyülekezet rectoriájára bocsáttatott ki. Nem
* Kulifay : Önéletrajzából.
könnyű volt ez a hivatal — mondja ő maga, -- mert
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délelőtt 7 tol 11-ig a classistákat, 11 — 12-ig pedig az u.
n. particulistákat kellett tanítanom, délután 2—6-ig vagy
7-ig ugyanazon rendben. Azonkívül bucsúztatós verseket irnom, canonica hórákon a templomban prédikálnom. Mindazáltal a szokott 2 évet a legjobb sikerrel
végzé.
A rektória bevégzése után a Szepességbe, Késmárkra
rándult, elsajátítandó a német nyelvet. Hanem biz azt
inkább könyvekből, mint társalgásból tanulta meg. Nagyobb tökéletesség okáért Bécsbe is felmegy s onnan
1822. nyarán vissza Nyírbátorba, a családi fészekbe. Itt
jövő sorsa felett tűnődik. Hajlama, előszeretete a mérnöki pálya felé vonta. Mindig szerette a számokat. Majd
a jogi tér mosolyg feléje. Azonban mind itt, mind amott
tett rövid tapasztalat után arra a meggyőződésre jut,
hogy mégis legjobb lesz neki a lelkészi hivatal. S jelentvén magát a már akkor püspökké lett egykori tanáránál Budai Ezsaiásnál, általa T.-Igarra rendeltetett (1823.)
az özvegy papné mellé időközi helyetlesül. Majd 1824-ben
T-Roffon nevelősködik. Itt éri őt a következő év tavaszán a k u n h e g y e s i egyház meghívása.
A nyolc évig hányódott szép készültségű férfiúnak
jól esett tudni, hogy életének majdnem delére — 30 éves
korában — lesz már egy nyugodt helye, állandó működési tere.
A heves-nagykunsági e.-megyében K u n h e g y e s ,
népesség tekintetében a hatodik helyen áll ; a majdnem
7 ezer lélekből álló gyülekezet két lelkészt tart. Mint
második lelkész itt kezdé hát meg csendes, zajtalan működését Mindjárt hivataloskodása első évében (1826)
megnősült. Polgár Mihály egykori superintendens nejéjének eg\ik testvérével, Magyar Judittal lépvén házasságra
Hosszú nagy időkig élt csendes magányában, az
Alföld nagy síkságán elszigetelve, ösmeretlenül. Hallgatóinak csak értelmesbjei sejték, hogy lelkészük nem közönséges napszámos az Úr szőlőjében és csak kebelbarátja egykori tanulótársa Daróc Mihály madarasi lelkész
s esperes tudta, hogy e férfiúnál talentomok vannak letéve, melyekkel nagy szorgalommal kereskedik s melyek
idővel gazdag kamatot fognak hajtani.
Serény munkássága s kitűnő tehetségei mégis sokáig homályban maradtak. Megkisérlé ugyan 20 évi
szorgalmának gyümölcsét napfényre hozni, felszólitván
heves-nagykunsági tiszttársait egy, saját dolgozataikból
szerkesztendő prédikátori tárház kiadására; de e terv
meghiusult. Neve csak 30-40 év múlva, életének már
hanyatló estéjén, akkor lőn ismeretessé, midőn Fördős,
az ötvenes évek elején meginditá a „Különféle vi. vo.
papi dolgozatokat." Ezt megelőzőleg felszólitá a szerkesztő
a csak hallomás után ösmert Kulifayt a szellemi támogatásra, ki örömmel üdvözlé e vállalatot s egyelőre 4
halotti, 3 köz. e. beszédet s néhány halotti imát küld
számára. Az avatott szerkesztő azonnal fölismeré e néhány dolgozatból a tehetséget, az uj, egészen eredeti
nyomon haladó kitűnő e. beszédirót, ki aztán mindvégig

egyike volt e derék vállalat legderekabb s legszorgalmasabb munkásainak.
A „papi dolgozatok" közelebbi viszonyba hozták a
két férfiút; őszinte, benső barátság fejlődött köztök,
melyet nem annyira személyes érintkezés, mint inkább a
szellemi találkozás táplált folyton. Az akkori gyér közlekedési eszközök (Kunhegyesen még posta sem volt) s a
távolság (Fördős kunszentmiklósi lelkész volt akkortájt),
nem igen engedék a személyes találkozást; annál sűrűbben keresték fel azonban egymást levélben. Kulifaynak
Fördőshöz irott 58 levele maradt fenn, melyek világot
vetnek Kulifaynak lelkülete, gondolkodás módja, viseonyaira azon idők egyházi s politikai életére. E levelekből
látszik, hogy a „P. dolgozatok" nem részesültek oly
pártfogásban, mint érdemelték volna. Lelkészeinkben
nagy volt a közöny minden irodalmi termék iránt. Nem
jövedelmezett az sem szerkesztőnek, sem dolgozó társaknak. Anyagi hasznot csak Szilády a kiadó húzott.
De a szellemi kincs, mit e vállalat e. irodalmunknak
szerzett, megbecsűlhetlen. Kulifay ugyan — mint feljebb
emiitők — szándékozott beszédeit maga is világ elé bocsátani ; de hogy e terve az elszigetelten s mostoha
anyagi körülmények közt élő férfiúnak sikerülhetett
volna-e, nem bizonyos. Fördősé az érdem, hogy e beszédek rejtve nem maradának, s egyh. beszédirodalmunk
véghetetlen nagy kárára el nem enyészének
A kényuralom vaskarja majdnem végkép megfojtván a magyar nemzeti irodalmat, e^yéb mint egyházi
termékeket ez időtájt nem is igen találunk. A papi dolgozatokkal egyidejűleg indul meg a pesti „Prot. Lelkésztár," támad föl hamvaiból uj erővel a „Prot. Lap,"
Vári Szabó Kolmárnak, Révész Bálint Lakatosnak hátrahagyott műveit ekkor bocsátja világ elé, Borsodi, Révész
s Medgyes imái, Tompa egyházi beszédei, Fördős „Buzgóság szárnyai" s konkordánciája, Dobos Bibliai történetei, Kacsóh Ker. áldozatai, a Vitéz testvérek egyházi
beszédei, Kun B. Egyházi szóuoklattana stb. ekkor jelennek meg. Kulifay figyelmét egyik sem kerüli ki. Kolmár s Lakatos műveit keményen, de részrehajlás nélkül
birálja a szintén Fördős által szerkesztett „Magyar Prot.
egyh. irodalmi ismertetésekben." A többiek felett leveleiben mond Ítéletet. Érdekes, hogy mily véleménynyel
van némely művek iránt. A „Prot. lelkészitárról" igy
emlékezik : „tegnap kaptam meg — u. m. — a Prot.
1. tárnak két füzetét és már beléjök is tekintettem. Mit
gondol kegyed : félelmes vetélytársa-e ez a Papidolgozatoknak ? En nem gondolnám. Ugy vettem észre rövid
belepillantás után, hogy „nubes et inania captant." Nagyon erőlködnek, nagyon akarnak csillogni némelyek közöttök és a pietismusra nyilvánságos hajlamot árulnak
el, no de „contraria juxta se posita magis elucescunt."
A Vitézek egyh. beszédeit silányoknak mondja, „sajnálom,
hogy fiatal emberek ilyen munkáikkal nem restelnek világ elé állani."
Hajlott kora dacára kitartó szorgalommal dolgozott.
Korábban irt e.-beszédeit tisztázgatá és folyvást ujakkal

növelé. „Van tehát nekem — igy ir Fördőshöz — ez
ideig 1285 prédikációm Köztök 84 fordítás a következő
concionátorokból: Blair, Jablonszky, Bertrand, Zschokke,
Stolc, Zollikofer, Magasin stb., Matthieu, Drásecke, Bayer,
Kleynmann, Kraft, Röhr, Löffler, s különböző magyar
lelkészektől — az egy Szoboszlaitól 30—40 — mintegy
300. — Ha ezt Kacsóh úr tudná, még akkor mondaná
csak, hogy sokat irok. De hát sok az 30-40 év alatt
8-900 munkát irni ? !"
Mint szabad gondolkozású férfiú nem szenvedhette
a megkövesült orthodoxiát. „Korábbi munkáim között
vannak orthodox színezetűek. Ezekből is tisztázok néhányat, de mindezeket nem a magam neve alatt akarom,
hogy lássa a világ, hanem a Dorka Illés néhai barátomé
alatt, ha t. i. kegyed is beleegyezik ebbe a pia frausba.
Furcsa lenne és jóízűt nevetnék, ha akadnának, kik azt
vitatnák, hogy csakugyan különb a Dorka dolgozata
mint az enyim!"
(Folytatása

következik.)

Közli: SZENTKÚTY KÁROLY.

KÜLFÖLDI E G Y H Á Z ÉS ISKOLA.
* A tiibingai egyetem mult hó 10-dikén ülte meg
alapításának 400 éves jubileumát. Az aula nagytermében tartott díszülést maga a württenbergi király nyitotta
meg, mint ki maga is ez egyetemnek polgára volt. A
király megnyitó beszédére W e i z s á c k e r egyetemi
rector mondott üdvözlő köszönetet. Azután dr. Z e 11 e r,
az egyetemi u. n. Stift egyik leghíresebb növendéke,
most a berlini egyetemen philosophia tanára, a testvéregyetemek nevében szólott az egyetem magasztos hivatásáról, kiemelve a jubiláló egyetemet, mint a melyből
férfiak mint Melanchton, Kepler, Schelling, Hegel, Baur,
Strauss, a két Mohi kerültek ki. Utána dr. Z i m m e rm a n n, az aestheticus Bécsből, a német birodalmon kivüli,
de német ajkú egyetemek, d r . V a n d e r G r e e r pedig
Leydából, a németalföldi és Skandináv egyetemek nevében szólottak. A díszülést berekesztette Weizsáckernek
köszönő beszéde. Az ülés után ünnepélyes díszben vonult
az egész gyülekezet a templomba, hol ismét Weizsacker
tartott ünnepi beszédet. A díszlakomán a király emelt
poharat az alma mater virágzásáért. Este kivilágítás volt.
48 -an nyertek tudori díszoklevelet, köztük Vilmos vürttenbergi herceg a jogi kartól.

I R O D A L O M .
• Gondolkodástan az egyetemesítő (ínductiv) s lehozó (deductiv) módszer alapján. Irta Öreg János. NagyKőrös, 1877. Ára 1 frt. Kapható szerzőnél N.-Kőrösön
s Pfeiffer Ferdinánd könyvkereskedésében Budapesten.

— Oly tankönyvvel, mely valamely szak tanítását uj,
nálunk addig nem használt irányban kísérli meg, — nem
lehet csak ugy néhány sornyi ismertetéssel elbánni ; más
felől meg tüzetes, alapos bírálatát adni, időbe és fáradságba kerül, üreg gondolkodástana a tankönyvek említett
osztályába tartozván, időnk nem volt még azt ugy áttanulmányozni, hogy kellőleg méltathatnék s igy egyelőre,
olvasóink tájékoztatása végett, csupán azon irányelvek
utánközlésére szorítkozunk, melyeket szerző, munkája írásánál szem előtt tartott, s melyeket ő maga előszavában,
x'őviden körvonaloz. Mindenekelőtt arra törekedtem —
irja a szerző, — hogy művem a tudomány jelen magaslatán álljon, amit ugy véltem elérhetni, ha kutforrásaimul
oly elismert tekintélyek munkáit választom, mint aminők
az angol Stuart Mill és Alexander Bain, s a holland
Opzoomer. E három kitűnő író művei különben is egymást kiegészítik, minthogy Bain a Mill által körvonalozott inductiv-deductiv logikát részletezi csak s annak az
egyes tudományszakokban, alkalmazását kisérti meg, Opzoomer pedig a Mill által mellőzendőnek állított, de azért
érintoleg tárgyalt eredeti igazságokat is előadása körébe
vonja. Igy érhettem el azt, hogy művemben az inductiv-deductiv logika összes kérdéseit rendszeres egésszé fűzhettem
egybe. — Másik irányelvem az volt, hogy a bölcsészettel foglalkozni kezdő ifjúság kezébe szánt tankönyv
lehetőleg egyszerű, világos, mindamellett rövid legyen.
Az egyszerűséget részint ugy véltem elérhetni, hogy
kutforrásaimtól eltérőleg az inductiót az ítéletek tanával
egybefüggésben, a deductio előtt tárgyaltam, amelynek
különben is, a dolog természete szerint megelőzője ; részint pedig akként, hogy csak a főbb kérdésekre terjeszkedtem ki, az apróbb és a dolgot bonyolultabbá tevő
mellékkérdéseket pedig egyszerűen elmellőztem, ugy vélve,
hogy az iskolai tankönyv megfelel céljának, ha azon
tudomány terén, amelyet tárgyal, tájékoztatja a tanulót s
kedvet ébreszt benne annak önállólag alaposabb tanulmányozására.
* Az iskolai takarékpénztárak érdekében, a fáradhatlan Weisz B. F., mint ez intézménynek Magyarországon meghonosítója, részint a hírlapok utján, részint önálló
röpiratokban, részint a gyakorlati élet terén szakadatlan
tevékenységet fejt ki, s sikerült is neki az intézmény
iránt érdeklődést kelteni fel s az érdeklődést még eddig
ébren tartani a közönségben. Közelébb ismét egy röpiratot adott ki s küldött be szerkesztőségünkhöz, melyben azon
mozgalmak vannak leirva, melyek az isk. takarékpénztárak körül a lefolyt évben megindultak. Közölve van
továbbá a takarékpénztárak statistikája, ugy a mint az
lapunk 33-ik számában megjelent. E kimutatás azonban
hiányos. Nincsen például abba fölvéve a b e r e g s z á s z i
államilag segélyzett polg. iskola, a l o s o n c i állami
tanítóképezde, a n a g y k a n i z s a i polg. fiúiskola, a z al a e g e r s z e g i polg. iskola stb., mely intézetekben
pedig szintén van takarékpénztár. Tudunk továbbá intézeteket, a melyek elvileg már elfogadták ez üdvös intézményt, pl. a k e c s k e m é t i polg. leányiskola, ahol jövő

évre az eszmét realisálni is megkísértik. Az ilyen intézeteket is föl kellett volna venni a kimutatásba. Midőn e
hiányokra felhívnék az érdemes szerző figyelmét, nem
mulaszthatjuk el másrészről köszönetünket nyilvánítani
azon fáradhatlan buzgalomért, melylyel ama jótékony
intézményt Weisz B. úr nálunk meghonosítani s meggyökereztetni törekszik. Hogy akad egy-két intézet, mint
pl. a budapesti VII. kerületi polg. leányiskola, mely az
isk. takarékpénztárakat nem helyesli, az ne kedvetlenitse el a derék hazafit annyival kevésbé, mert végre is
a tanférfiak többsége neki ád igazat.
* Zágonyi György nagy-harsányi (Baranyamegyei)
néptanító előfizetési felhívást küldött be hozzánk »A n épt a n í t ó k é r d e k e i " eim alatt megindítandó folyóiratára. Miután elpanaszolja e felhívásban a tanitók borzadalmas sanyargattatásait, oly élénk színekkel, hogy az
ember szinte hajlandó lenne — á la európai diplomatia
— megjegyzékelni a sorsot azokért a hajmeresztő kegyetlenkedésekért : felhívja tanitótársait, hogy az általa
megindítandó folyóirat utján igyekezzenek önmaguk megszüntetni a nyomort, melyet a tehetetlen diplomatia —
akarjuk mondani: a hazai társadalom összetett kézzel néz.
Programmról azonban szó sincs, gondolván magában
Zágonyi úr, hogy az ő csekélységétől elég áldozat kitűzni
a zászlót; hogy merre menjen, kit és hogyan támadjon
meg, azt majd elhatározzák a vállalkozó szellemű munkatársak. Komolyan szólva — ha ugyan erről a tréfáról
komolyan lehet szólani — a folyóirat tartalma atiól függ,
hogy mit küldenek abba a reménybeli munkatársak;
terjedelme is attól függ, hogy mennyien vállalkoznak a
pártolására; az ára szintén attól függ, hogy mennyien
lesznek az előfizetők, de semmiesetre sem leend több
példányonkint, mint 50 kr., legfölebb 1 frt. Hát az előfizetők száma mitől függ ? Attól, hogy hány olyan vállalkozó
ember van tanítóink közt, mint Zágonyi úr. Ezek után
nincs más hátra, mint tudatni a közönséggel, hogy a
megrendelések okt. 15-kéig Aigner Lajos könyvkex-eskedéséhez küldendők be.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Gyászjelentés. A győri ág. h. ev. gyülekezet
szomorodott szívvel jelenti G a y e r S á m u e l a győri
ev. algymnasium igazgató-tanárának f. évi aug. 29-én
reggeli 3 órakor, élete 72-ik, tanárságának 51-ik évében
korgyengülés következtében történt gyászos kimultát. A
boldogultnak hült tetemei f. évi aug. 30-án délután tétettek az ev. gyülekezet házából örök nyugalomra. Béke
hamvaira! Kérjük a boldogult érdemekben gazdag életének leírását.
* Papválasztás. B e n k ő F e r e n c , szászvárosi
gymnasiumi tanitó — mint az „Egyh. és Isk. Szemle" irja,

— közelebbről általános szavazattöbbséggel sz.-földvári lelkészszé választatott, a nagyenyedi egyházmegyében.
* Iskolai jelentés. A budapesti ev. ref. theologiai
tanintézetben a beiratások szept. 5-én, az előadások pediíí szeptember hó 11-én kezdődnek. A z i g a z g a t ó ság.
* A

debreceni

,,Polgártárs"

sürgeti

a

konvent-

nek mielőbbi összehivatását, mert az elhalasztás mellett
felhozott okok közül egyet sem tart számbavehetőnek.
Ha septemberben, mint előre hirdettetett, a konvent össze
nem ülue, laptársunk azzal fenyegetődzik, hogy az elhalasztásnak valódi indokát nyilvánosságra fogja hozni.
Rákospalotán Kalchbrenner Karolin leánynevelőés tanintézetében aug. 23-án tartatott meg Tóth József
tanfelügyelő úr elnöklete alatt s számos hallgatóság előtt
a nyári vizsga. A tanítványok nyilt, bátor és értelmes feleleteiből ítélve mindnyájan azon meggyőződésre
jutottunk, hogy ez intézet növendékei nemcsak alapos
tanitásban, hanem a legszívélyesebb, családias bánásmódban is részesültek. A jövő tanév sept. elején kezdőd i k ; felvétetnek 6 —15 éves leányok. A törvényszabta
tantárgyakon s női kézi munkákon kivül oktatás adatik
még a francia nyelv-, zene- és táncban is. Megjegyzendő, hogy a kedvező helyi körülmények, u. ra. olcsó
élelmezés, könnyű közlekedés, a főváros tőszomszédsága,
valamint a gyöngélkedő növendékekre is jótékonyan ható
tágas helyiség, parkszerűen berendezett kert, ez intézetet
nagyon ajánlják az illetők figyelmébe. Részletesb felvilágosítással kívánatra szivesen szolgál az intézettulajdonosuő Rákospalotán (postahely és vasúti állomás).
* A fiumei állami

felsőbb

középtanodánál

követ-

kező rendes tanszékek töltendők b e : egy tanszék a magyar nyelv és irodalomnak előadására ; egy tanszék a
latin és görög nyelvészetre ; egy tauszék a földrajz és
történelemre és egy tanszék a vegytannak mint fő- és a
természetrajznak mint
melléktantárgynak
előadására.
Ezekre a pályázat következőkkel hirdettetik ki. Mindegyik állomással évi 1200 frtnyi fizetés, 200 frtnyi lakpénz és 100 frtnyi ötödéves pótlék van egybekötve. Pá
lyázni kivánók felhivatnak, hogy a m. k. vallás- és közokt. ministeriumhoz cimzendő folyamodványaikat, — melyekben koruk, vallásuk, állapotuk, végzett tanulmányaik és
a tanári vizsgálatnak sikeres letétele az olasz nyelv
mint előadási nyelvnek teljes ismerete, szolgálataik, okmányilag kimutatandók, — ha alkalmazásban vannak elöljáróságuk utján, minősít vény i táblázat kíséretében, különben közvetlenül, Fiume város hatóságához nyújtsák be
okvetlen f. évi september hó 10-ig. Budapest, 1877. évi
augustus hó 11-én. A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSI M. K.
MINISTERIUMTÓL.
* A magyar közoktatásügy állapotáról

1875-ben

a

közoktatási minister jelentése elkészült. Az első rész az
elemi- és a népiskolákat, a másik a gymnásiumokat és
reáliskolákat, a harmadik a felső tanintézeteket, végre a
negyedik a philantropikai és közművelődési dolgokat ismerteti. Röviden megismertetjük az első részt. Az iskola-

kötelesek száma e jelentés szerint 1875-ben 2.134,207
gyermek volt, iskolába járt pedig 1.497,144 gyermek,
tehát a tankötelesek mintegy 70°/ 0 -ka. Az iskolák száma
15,387, mig 1871-ben csak 13,558 volt. A néptanítók
száma 1869-ben 17,769, 1871-ben 19,297 volt, 1874-ben
az év végén 19,610, ezek közül 15,375 okleveles és
17,754 rendes tanitó volt. 1869-ben állami képzőintézet
volt 5, felekezeti 40. 1875 elején az állami tanitóképző
intézetek száma már 20-ra emelkedett, melyek 1874-ben
2651 növendéket adtak a tanügynek.

elhalmozott. Három hétig feküdtem mint supplicáns, rereménytelen betegségben házánál, s e három hét alatt úgy
aggódott felettem, mint saját gyermeke felett s úgy ápolt,
mint saját gyermekét. Nincs szó ajkamon, a mely ezt
méltóan meg tudná köszönni, de nincs oly hosszú idő sem,
mely ki tudná törölni emlékét lelkemből. Mind bal miud
jó sorsomban feledni nem tudnám, mert nem érzem magam
képesnek e jószívűség feledésére. Fogadja szeretve tisztelt lelkész úr legforróbb köszönetemet, áldja meg az ég
s ne hagyja jutalmazatlanul. BENEDICTY PÁL, supplicáns.

* Nyilvános köszönet Vajányi Lajos perkupái ref.
lelkész urnák. Tudva azt, hogy mai napság oly ritkán
találhatjuk fel a valódi jószívűséget, mélyen elfog a hálaérzet, midőn forró köszönetemet nyilvánítom szeretve
tisztelt lelkész urnák, azon jókért, a melyekkel engem

ÍD^T* Mai számunkhoz van mellékelve K o d o l á n y i A n t a l k. tnr. előfizetési felhívása az „Egészségtani Lapok" című, az emberi testnek egészséges és beteg
állapotábani természetszerű gondozására és ápolására vonatkozó, ismereteket terjesztő népszerű havi folyóiratára.

z h i i i r i d i e t i e s i e i k : .

Xjogr ujabb prot egyli^zi munKa.
Folyó óvi augusztus hó végén jelenik meg kiadásomban:

G É P S Z E R Ű

H A L O T T I
Irta

FÁBIÁN

E l s ő kötet.

Bolti

BESZÉDÉÜL.

DÁNIEL.

á r a 1 f r t 4 0 kr.

Előfizetési ára e lió végéig - az ÖSSZeg llCHeilteS MflldéSG mellett — bérmentes szétküldéssel
csak 1 frt 30 kr.

P E T R I K G É Z A könyvkereskedése.
IY. ker. Kecskeméti-utca 2 . sz.

2—2

Protestáns

iskolai

tankönyvek.

Kókai Lajos prot. iroi. tópoatí könyvksreskedésstsn kaphatók:
Ballagi M. ,,A héber nyelv tankönyve.' 1 frt 8 0 kr.
Batizfalvi
J. „Földrajz elemei." 10, KiafláS. 8 0 kr.
Batizfalvi
J. „Világtörténet" algyinn. használatra.
3 rósz. Egy-egy 6 0 kr.
Batizfalvi
J. „Világtörténet" felgymn. használatra.
I. rész 2 frt. I I . rész 1 f r t 5 0 kr.
Batizfalvi
J. „Keresztyén erkölcstan" evang. főgymn.
használatára, 7 0 kr.
Batizfalvi
J. „Keresztyén hittan" evang. főüyran.
használatára. 7 0 kr.

Bocsor J. „Bibliai ismertetés." 5 0 k r .
Gyulay B. „Magyar olvasókönyv" középtanodák haszn.
I. rész 7 0 kr. I I . rész 7 0 k r .
Névy L. „Stilisztika." I . rósz: i r á l y t a n 1 f r t
3 0 kr. I I . r é s z . s z e r k e z e t t a n 1 frt 3 0 kr.
Noszág J. „Kétszer 5 2 bibliai történet." 4 0 kr.
Pálfy J. „ A ker. egyház története" evang. iskolák
használatra. 3 6 k r .
Ugyanaz g y m n a s i u m o k haszn. 8 0 kr.
Szénássy S. Yirgilius Aeneisének I. II. könyve 80 kr.

Ezenkívül a sárospataki iskolakönyvek főraktára is nálam van, s minden
más kiadónál megjelent könyvet gyorsan megszerzek. Üzleti vezérelvem;

becsületesség és pontosság!
Kókai
4—4

Lajos,

prot. irod. könyvárus, Károly-utca 2 5 . szám.

KÓKAI LAJOS prot. irod. központi könyvkereskedésében
[Budapesten IV. Károly-utca 25. szám]
a-

l^öT^etl^ező

eg^rlxáízi

n^L-a.nfeála.tok

3—4

Issipl^a/tóls:

Egyházi beizéilek
Bartók J. „Népszerű egyházi beszédek." I . rész 1 frt
4 0 kr. I I . rész 1 frt 8 0 kr.
Bulcsu K. „Gyász és sirbeszédek." 1 f r t 2 0 kr.
Édes Albert „Egyházi beszédei." 2 füzet 1 frt.
Erdélyi S. ,,Keresztyén tanítások." 8 0 kr.
Fábián D. „Egyházi beszédek egy egész évre. 3 frt.
Fejes 1. „Egyházi beszédek." I. r. 2 frt. I I . r. 2 frt.
Fejes 1. „Temetési beszédek." 1 frt
Fésős A. „Közönséges egyházi beszédek." 8 0 kr.
Filó L. „Ünnepi s alkalmi egyh. beszédek." 1 frt 5 0 kr.
FördösL. „Kecskeméti lelkészitár." 3 füz. l - l füz. 1 frt.
Gerok „Egyházi beszédek." 1 frt 2 0 kr.
Gyöngyösi S. „ P r o t . egyházi szónoklatok." I. rész
1 frt 8 0 kr. I I . rósz 1 frt 80 kr.
Györy Vilmos „Beköszöntő egyházi beszéde." 2 0 kr.
Gózon Gy. „Székfoglaló egyházi beszéde " 10 kr.
Eeiszler J. „Egyházi munkálatok." 3. füzet. 1 frt.
Heiszler J. „Halotti egyházi beszédek." 1 frt 60 kr

Illyés B. „Temetési egyházi beszédek." 1 frt 4 0 kr.
Kovács J. „Ünnepi s alkalmi prédikátiók." 1 frt 20 kr.
Lakatos J. „Vasárnapi s alk. egyh. beszédek." 9 0 kr.
Lakatos J. „Halotti beszédek." 9 0 kr.
Lang E. válogatott vallásos egyh. beszédei. 1.20 kr.
Lukács Ö. „Egyházi beszédek." 1 frt 8 0 kr.
Makiári P. J. „Temetési beszédek," 1 frt 20 kr.
Margócsy J. „Hazafias elmélkedések." 2 frt.
Margócsy J. „Protestáns egyh. beszédtár," 5 kötet.
Az 1. 2. 3. 4. kötetből egy—egy kötet 1 frt
4 0 kr. az 5 kötet 1 frt 5 0 . kr.
Margócsy J. „Protestáns alkalmi beszédtár." 3 köt.
1. 2. kötet 1 frt 4 0 kr. 3. kötet 1 frt 5 0 kr.
Medgyes L. „Eredeti halotti imák." 1 frt.
Mitrovics
Gy. „Egyházi beszédek." 1 frt 2 0 kr.
Nemes B. „Egyházi beszédek." 1 f r t 2 0 kr.
Nikházy L. „Huszonkét egyházi beszéd." 1 frt 3 0 kr.
Bkvész-Bobertson
egyházi beszédek. 1 frt.

P a p i t l o l g o z a t o k gg;y á s z - e s e t e k r e 14 füzet.
1. 2. 4. 7. 8. 10. 12. 14. füzetből egy-egy 1 frt 2 0 kr. 3. füz. 1 frt. 5. 6. 9. 13. füz. egy-egy 1 frt 4 0 kr.

Papidolgoxatok

különféle esetekre

I. Szilády László „Egyházi beszédei." 1 frt 20 kr.
II. I X . X I I I . Fördös Lajos ,,Egyházi beszédei " 1.
2. 3. 3 frt 8 0 kr.
I I I . IV. Vegyes egyházi beszédek." 2 frt 60 kr.
V. VI. XV. Kulifay
Zs. beszédei. 3 frt 60 kr.
VII. VIII. X . X I . X I I . XIV. Vegyes beszédek ós
imák. 7 frt 80 kr.
Péterffy K. „Egyházi besz." Uj foly. 7 füz. 7 f r t .
Péterffy K. „Köznép előtt tartott egyházi beszédek."
3 füzet 3 frt 60 kr.
Péterffy K. „Temetési egyh. beszédek." 1 frt.

Egyházi Imák
Albert

J. „Imakönyv templomi használatra." Kötve
2 frt 10 kr.
Agenda (erdélyi, Vadas J. s Nagy P.) Kötve 2 frt 4 0 kr.
Czelder M. „Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imák."
Kötve 2 f r t 5 0 kr.
Fábián B. „Közönséges vasárnapi és ünnepi imák."
Kötve 2 frt.
Filep M. „Köznapi imák 4 hétre." Kötve 2 frt.

15 füzet.

Bévész hnre „Temetési beszédek-" 1. 1 frt 2 0 kr.
Révész Imre „Ünnepi egyházi beszédek." 1 frt 2 0 kr.
Székács J. „Egyházi beszédek." 2 frt.
Szilády J. „Egyházi beszédek." I. rósz 1 frt 60 kr.
I I . rész 2 frt.
Tompa M „Egyházi beszédek." 2 füzet. Egy — egy
füzet 2 frt.
Tompa M. „Halotti beszédek" (Oratiok) 1 frt 6 0 kr.
Könyves Tóth K. „Egyházi beszédek" 1 frt 4 0 kr.
Zombory G. „Korszerű egyházi beszédek." 2 füzet.
E g y — e g y 1 frt 2 0 kr.

és

ágremlák:

Fördös Lajos Ágendája. 2 frt. Kötve 2 frt 8 0 kr.
Medgyes L. „Egyházi imakönyv." Kötve 2 frt.
Révész B. „Vasárnapi imák." Kötve 2 frt 4 0 kr.
Révész B. „Egyház szertartási beszédek." — Kötve
2 frt 3 0 kr.
Szász Károly „Halotti imák." Kötve 2 frt.
Könyves Tóth ÜT, „Halotti imák." Kötve 2 frt 4 0 kr.
Zagyva 1. „Templomi köz.-s bűnbáuatheti imák." 2 f r t .

Megrendelések 5 frttól kezdve bérmentve és pontosan teljesíttetnek.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. B a l l a g i Mór. Főmunkatárs : F a r k a s J ó z s e f .
Nyomatott: D e u t s c h M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.
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Huszadik évfolyam.

SZ.

Budapest, 1877. szeptember 9.

P R O T E S T A 1 T S

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
Előfizetési dij:

Szerkesztő- és
KIADÓ-HIVATAL:

Hirdetések dija:
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

VIII. ker. Mária-utca 10. sz. I. em.

satio előre nyomuló veszélyei ellen.

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésük
folyó hó végével lejár, annak megújítására
felkéretnek.

csek

továbbá,

hogy

nem hozzájok

elutasítónak,

passivnak,

nem fogják elleneiknek,

protestantismus?*

ez v o l t : a keresztyénség, miután tizennyolc századon
örömében

és bánatában, téve-

déseiben és igazságában ; miután hasonlíthatlan t á g ke blűséggel

a római

világmüveltséget

birodalom

átvette,

kezeiből

kotá;

miután,

korszak

ezen keresztyénség

ugyanazon

fogja

a jelenkor

magába

gazdagítva,
bensőítve,

al-

megifjodva a germán szellem mély-

sége által, a prot.

és

az antik

világ-kópét

világkultúráját

felidézé,

lankadatlan életerővel

feladatait és kérdéseit feldolgozni

felvenni,
részint

és igy azokon magát részint

azokat

népünk tiszta

kebelén

felmelegítve ós

egére ismét

a keresztyén

élet és szellem i f j ú napját varázsolni;

egy szóval;

hasonlítani fog a keresztyénség
hez,

és maradni is fog még egy jó teli kosárral a jelen
éhségének

csillapítására.

Igy álmodánk!

Álmunk ez volt: az egyház, táplálva a keresztyónséguek

ezeu életkenyerével,

de felszabadítva az

állam minden kényszerétől ós a dogmák minden nyomasztó terhétől, helyezve a gyülekezetek autonómiájára

és egyéni

kedves

meggyőződésére, ezen egyház ismét

és drága

szív szent jogainak

leend

országát

erősíteni;

rozottan,

életerősen

minden népeknek, mint a

és tulajdonainak

csendes ápoló

sőt inkább velünk együtt h a t á egy egészséges,

időszerű ós a

sítésén működni.
Álmunk

Igy álmodánk !

ez volt:

ama keresztyénség
ujongó

örömmel

a liberális protestantizmus,

és ezen egyház hivatott hírnöke,
fog üdvözöltetni a jelen nemzedék

által, mint természetes fejlődése azon követelményeinek,

melyeket

a reformatio korszaka népünk értel-

méhez, gondolkozásához
üdvözöltetni
népünk

ós lelkiismeretéhez intézett,

fog mint a reformátori hitbensősóg és

fejlett

összeköttetéséből

szellemi

képzettségének

szerencsés

származó egészséges gyermek. Igy

álmodánk!
De ime az édes, a szép álom után mily keserű,

mily fájdalmas ébredés ! A keresztyónségnek

vége van, szótzüllött,

holt

tetem, lépjünk rajta ke-

resztül ! Igy nyilatkoznak a közvélemény nagy hangú
vezéri, mi közben egyik kézzel a keresztyónségnek
üde forrását zárják el, a másikkal annak a jelenkor
egyháziasan
társadalom

kristályozott
minden

formáját tépik. Szavok a

rétegébén ezerszeres visszhangra

talál és a 18-ik század vizenyős, értelmetlen, a vallás
iránt érzékkel nem biró, egyoldalú
fegyverzetével

lép fel, mintha

polemikája egész

egy Schleiermacher,

hajléka, mint a népórzület idealismusának szent tűz-

egy Baur a világon se lett volna. Az egyház

helye, mint védfal az elvilágiasitó ós külsőiesitő civili-

fájdalmas

* Boldogult Lang Henrik beszéde.

azok

jelenkor követelményeinek megfelelő nópegyház léte-

azon csuda kenyér-

mely mindeneket kielégít, a kik abból esznek,

nemzedék

a hierarchiának, az egyház

zet ós hideg közönyök és távolmaradásuk által

és a középkori katholicis-

musnak a maga nemében nagyszerű

illő dolog, a vallás
közönyösnek lenni ós

külső tekintélyét hordozóknak malmára hajtani a vi-

Mily édes, mily szép álmaink valának. Álmunk
át osztozott népeinek

mely kin-

rejlenek a vallásban ós egy nép egyházában ;

iránt

Vallás-e a liberális

Népünk gondol-

kozói ós müveitjei pedig be fogják látni,

pedig

vajúdásában az egyik vállvonitó közönyé-

nek, a másik résztvevő mosolyának, a harmadik sértő
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gúnyolódásának tárgya, ós a liberális protestantismus

miseria, mely alatt sóhajtozunk, ép onnan ered, hogy

jelenleg

egy korábbi metaphysika, egy hagyományos hit romba

a

vádlottak

padján

ül, mint olyan, mely

elméletileg tekintve semmi más, mint nyomorult fól-

dőlt,

szegsóg, energicus

felcicomázni

ós következetes gondolkozás hiá-

nyában, vallásilag tekintve

dacára

az

azt

akaró

mesterségesen

furcirozott kísérleteknek; egy u j

pedig mindazt nélkülözi,

vallásos

világnézletnek

a mi egy életképes valláshoz tartozik. Azt mondják :

tározott

érvényre

minden

szüksógkép e háromnak nem sza-

napjainkban,

metaphysikának,

egy régi

bad

vallásból

hiányozni:

amazon

nyugszik

ós

egy

ethikának,

megfelelő

mely

kultusnak.

liberális protestantismus mind a hármat nem

A

birja !

nagy

pedig még nem sikerült ha-

jutui.

Fájdalmas panasz hangzik

azon elvesztett

istenszobor

lábaink

elkeseredettséggel

képért,

melybe

fenntartani és

az

hit

felett, mely mint

előtt romban

fekszik,

folyik a harc egy nj világ-

ember szelleme az universumot,

M e t a p h y s i k á j a régi egyházi képzetek össze nem

ugy a

illő rongyaiból, — melyeknek formuláit szinvegyüle-

mely a gondolkozásnak ismét egységet ós kielógitóst,

tes

tarkaságban

a kedélynek ismét

áll,

melyeket

burkol;

használja,

bizonyos

et hikája

— ós modern ideákból

homályos

erőt ós

bátorságot

az erkölcsit befoglalhatná,

meleget és

világot, az akaratnak

adna. Fülemben

cseng mint ti-

tokzatos szózat

száraz moralizálás vagy untató érzelgés; végre k u 1-

újabb idő egy

megpróbált gondolkozójának hátraha-

t usa a

gyott irataiban

lőn feltalálva. Az ima igy hangzik:

régi protestáns

radványain
kat

teDgődik,

a

mint

szószékről való vagy

már az

pedig

határozatlanságba

természetit,

istenitisztelet

melyek azonban

ő képzeteihez,

sovány

ma-

nem illenek

„egy atheista

imája,"

mely a leg-

Wenn ich an meine Lieben denk',
An die Gestorbenen und die, so leben,
So ist mir, als miisst ich aus Herzensgrund,
Die Hánde zum Gebet erheben.

és minden elevenitő hatásu-

értelem, érzelem és akaratra elvesztették.
I t t egy percre megakarunk állani és azon szem-

rehányásokat

megvizsgálni,

melyek

Zu wem ? — wohin ? Ich weiss es niclit,
Zu wem ich sie erheben könnte,
Wo ist das liebende Vaterherz,
Das meinem Fleh'n Erhörung gönnte ?

a liberális pro-

testantismusra dobáltatnak. Azt mondják, — ós helyes is ezen állítás, — hogy minden vallásban meg
kell lenni

e

háromnak:

ós kultusDak.

Kell

birni

hitet abban, a mit
arról,

a mi,

látható

metaphysikának, ethikának
metaphysikát,

nem látunk,

O kame meinem verlangendem Sinn,
Von seinem Sein geweihte Kundé,
Ich würde beten voll Inbrunst heiss,
Wie nie ein Pilger auf heil'gem Grundé.

azaz

erős meggyőződést

mint a dolgok igazi lényege, a világ

jelenségeiben

teremt

Docli wenn mein Herz verloren klagt.,
Wer ist's der venimmt die Klage ?
Und sprech' icli mein tiefstes Fühlen aus,
Weiss ich, ob ich's den Lüften nicht sage ?

ós működik. És ezen

hit minden időben teremtett magának egy
tekrőli világot, vallásos népmetaphysikát

hitképzea görögök

Doch beten wollen, ist aucli Gebet,
Ist denn ein Ohr, zu hören meine Klage,
Und ein Herz, wie mein's zu erbarmen sich,
Und zu achten unserer Menscliheitstage.

Olympjábó 1 , melyen a hatalmas istenek trónoltak és
az emberek

sorsát

kedvök

szerint intézték, egész a

monotheisták istenóig, kit a végetlen ég nem foghat
be,

kitől,

ezen

hit

ki

által és kiben lettek minden dolgok,

metaphysikát

„tiszta tantól"

kezdve,

teremtett
melyre a

magának,

So leg' ich an diess Gottesherz,
Der Geliebten Tod und Leben,
Dass ihnen er gebe, was ich nicht vermag,
Und was ich so gerne möchte geben.

azon

reformatio joggal

oly nagy súlyt fektetett, a jelenkor kisérleteig, mely
kísérleteknek

célja

a vallásos

ismeretet, összhang-

tett

Mily

meghatóan

hite

felett,

kesereg

itt egy sziv, elvesz-

és bensően érzi szükségét egy uj

zásban a jeleukor tapasztalatai és felfogásaival, meg-

metaphysikának; egy sziv, mely hinni

alapítani.

az ész útját állja.

az

A hol a hitnek ezen érzékfeletti világa,

értelem

szivekben,
örömét,

kételyei által érintve, ingadozóvá lett a
ott

a

gyakorlati

tetterejét, ideális

kesedósét.

A

hol

pedig

kegyesség

röptét,

benső

Igen!

A vallás

metaphysikát

vágyódik, de

követel

és má-

is elveszti

sodszor e t h i k á t is, mely a metaphysikából folyik;

isteni lel-

érzületet ós tettet követel,

ezen metaphysika egészen

hitvilágból merítik

melyek

ösztönöket

egy

érzékfeletti

és indokaikat. Ha az

fel lőn forgatva egy megváltozott idő fogalmai által,

erkölcs, vallásos alapjától elválik, ha nem áll össze-

ott a kegyesség gyökerei is kiszáradtak, elhaltak,

a

köttetésben egy erkölcsi világnézlettel, ha nem merít.

ezer példái mutatják és az egész

vallásos ihletű örök forrásokból, akkor elveszti mély-

mint ezt napjaink

sógót, el a sziveket szelíden megfékező hatalmát és
elfajzik, elkorcsosul,
leend.

Lehet

önboldogitó, haszonleső morállá

valaki

idealismusnak ápolója
dogmatikát

és

a

képezni, csak azt neui, ki magáról

szi, hogy ő már tökéletes ; tudja, hogy az igazság nem

legnemesebb

erkölcsi

valami kész formula, melyet az ember zsebkiadásban

annak, hogy

minden

magával hordhat, ós az utcán árulhat, hanem igenis

dacára

metaphysikát

alapjában

elvet,

—

tudja,

hogy

az igazság egy örökké mozgó hatalom,

találkozhatik, a ki a legkifogástalanabb erkölcsi jel-

mely

lemmel bir, jóllehet

születik. A liberális protestantismus

a

ostobául azt hi-

szabadságot

és akaratot ta-

tulajdonkép

minden

individuummal

újonnan

az egyedül bol-

gadja az emberben, ezt mind megengedjük, csakhogy

dogító hit e tóvelves balhiedelmében nem szenved. De

itt nem arról van szó, mi mindent egyesíthet

van neki

valamely

legalább egy vallásos

alap-ideája, melyen

egyes önmagában, hanem arról,a mi a dolgok természeté-

minden az isten ós világróli nézetei nyugosznak, mely,

ben

bár az egyes gondolkozásának ós kutatásának a leg-

fekszik,

a

mi

az

emberi természet állandóan

maradandó tulajdonaiban gyökeredzik. Minden vallás-

tágabb műkört engedi, de a különféle

nak e t h i k á r a

és gondolatokat még is féken tartja ós biztos célhoz

van

szüksége

és pedig olyan ethi-

kára, melynek üdítő forrásai a vallásos hitvilág erős

vezeti. Melyik

már

most

azon

vallásos

mely a liberális protestantismusnak

szikláiból tisztán buzognak.
És végre minden vallásnak

kul t u s r a

is van

szüksége. Jóllehet az egyedüli kultus, mely föltétlen

Ez az ő

istenfogalma:

véleményeket
alapeszme,

alapul szolgál ?

Isten t. i. mint lélek,

jóllehet lényege szerint különböző a világtól, a mint

melytől minden függ, ezen kultus

csak az egy a soktól, a teremtő-alap a teremtett-től,

az élet maga, az Istennek imádása lélekben ós igaz-

az örök a változandótóL a gondolat az agytól, a lélek

ságban, az utcán ép ügy mint a templomban. Hogy

a testtől külömbözhetik, de nem különválva a világ-

azonban ezen

tól, uem valamikóp hely és térileg elkülönítve attól,

értékkel bir és a

kultus életet lehellő, elevenitő legyen,

szüksége van szent helyekre és időkre, egyházi
lekvényekre ; melyek által a vallásos

metaphysika a

szivekben ébresztetik, erősíttetik, tisztíttatik,
által

a

vallásos

érintkezés

folytán

ethika
az

cse-

metyek

az Istennel való folytonos

akarat

és érzületbeu

állandó

mint külön dolog a

többi dolgok mellett, mint kü-

lön lény a többi lények mellett, mely

egy

bizonyos

helyről bele nyúlna a világ természetes folyásába és
azt mindenható kezével kénye-kedve
toztatná

bizonyos céljai

szerint megvál-

és szándékai elérésére, ha-

be a templomokat, szüntes-

nem mint olyan Istent hiszi, ki mindenütt jelenlevő

sétek be az isteni tiszteletet, töröljétek el a kultusts.

lélek, és a világ örök szép rendjének természetes le-

meglátjátok, s a sziv

folyásában mutatja

gyökeret ver.

Zárjátok

dől ós emelkednek

szentélyének

oltára is

romba

„gyalázatra való oltárok Baalnak

utait ós érvényesíti akaratját.

4

tömjénezni, ' a vallás megszűnik szivnemesitő, boldogító erőnek lenni.
Teljességgel

bölcsesógének végére mehetetlen

Ezen istenfogalom képezi
lat, mely a liberális

egyetértünk

tehát azokkal, a kik

mint

balra

kiielöli

azon éles határvona-

protestantismusnak

ugy jobbra

állását: jobbra az orthodoxia, a

azt mondják, minden életrevaló vallás e hármat kö-

régi egyházi dogmatika ellenében, mely minden néz-

veteli:

leteiben egy Istent állított oda, ki emberhez hasonló,

metaphysikát,

ebből

folyó ethikát és ennek

megfelelő kultust. De ime a liberális protestantismus
Először a matephysika ! Csak lehetetlent ne köEgy

kész,

befejezett

mint békó a sziveket megköti

ós

dogmával,

cselekedve,

kívülről nyul bele a vi-

lágba, csodákat müveit ós a dolgok természetes rend-

nem bir-e ezen három kellékkel ? Vizsgáljuk!
veteljenek !

önkényszerüleg

mely

mint csalhatatlan,

jét, a hol neki tetszett, szétszakitá. A liberális protestantismus
pontjában

a

mint

tagadja

és

én tudom, ezen istent minden
az ő isteneszméje alapján az

változhatlan isteni szózat szerepel, mint az a

refor-

egész régi egyház dogmatikáját a világ teremtésétől

matio korszaka kicirkalmazta és az orthodoxia

meg-

kezdve egész a világitóletig egy dynamikus világnéz-

t a r t j a ; ilyen dogmával nem bir, nem is akar b í r n i a

let

„dass der
und

nur

Besitz
das

sicher. trage, hochmiithig macht,

Ringen

Tudja a liberális

gesund

protestantismus

und

írisch erhált."

a mindennapi ta-

pasztalatból, hogy minden embert lehet tökéletesitni,

értelmében
Ha

liberális protestantismus, mert Lessinggel azt mondja:

rádikális megváltoztatásnak veté alá.

látom,

csodarendszert

hogy a liberális protestantismus a
minden

részleteiben

Bileam

beszélő

szamarától a vért izzadó szűz Lateau Luizáig elveti,
ha

látom,

hogy

szeretett

embertársa betegágyánál

egészen más érzelmekkel áll, mint Luther, ki istenét
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kényszeríteni

akará az ő (Isten) igéje minden Ígére-

világrend

össhangzása,

melyek

bármily cnállók ós

teinek előhordásával; ha látom, hogy egészen az an-

különnemüek

gol

másnak látszanak teremtve lenni, ismételjük:

minister

Palmerstonnak

ád igazat, ki egy jár-

is

önmagokban,

vány kitörése alkalmával a rendes mértékletességben

magyarázza meg

és tisztaságban sokkal hathatósabb vódeszközt látott,

galom nélkül ? Kiváltkóp

mint egy tétlen

határozza

ós balhitű nemzet vezókelő imanap-

jaiban, mely haragos istenét külső egyházi szertartások által

akará kiengesztelni;

ha ezt látom, akkor

mégis

nagyban egy-

a tudomány ezen tényeket istenfo-

magát

ha a

ugyanazon

tudomány ismót el-

figyelmet

és türelmet,

melyet Bathybius és a monadokra fordított,
beri

inikóp

kedélyvilág

vallásos mozzanatai

az em-

ós nyilvánulá-

azt kell mondanom, a liberális protestantisnms istene

saira fordítani, mely

a világtól

den m á s : akkor

bizonyára kutatásának ezen arany-

bányájából

a

nem

külön

vált lény, hanem a világ ós

annak szép rendjében magát kinyilatkoztató lélek.
Ezen

istenfogalom

azonban

ép

ugy balra is

letekre

elválasztja
ós

felbontani,

melyek

az Isten és a

galmunkat.

különbséget elenyésztetik,

összefoglalván

lépett fél, tehát a

azon

homályosan

irányoktól,

összeelegyítvén az istent és az uui-

versumot (rendesen

pantheismus

névvel neveztetnek)

vagy pedig a dolgok lényegéül vakon, — ha épen tör-

ugy

világtény, mint min-

mi istenfogalmunkhoz

hasonlót

fog kiaknázni. Mert csak a vallás tényeit kell

éles válaszfalat képez és a liberális protestantisniust
világ közti

csak

ép

akkor

Minden

rész-

megkapjuk a mi istenfo-

vallás,

a

meddig történetileg

kutatás előtt feltárul, az emberi

szellem közössége egy örökkévalóval egy végtelennel,
a ki egyrészt

távol az embertől,

igy a harc, a ke-

resós, a vágyódás tárgya, másrészt az emberhez

ténetesen célszerűen, — teremtő és működő természet-

zel ós érezhető,

erőt vesznek fel, a mi által a vallás lényegileg lehe-

sem külön vált isten, mint azt a liberális protestan-

tetlennó tétetik. Nekünk isten

tismus hiszi.

fogalmak,

melyek

és világ viszonylagos

közül mindenkor egyik a másikat

Azt

igy

hiszem

a világtól

kö-

tehát,

a

külömböző, de még-

liberális protestantisnms

követeli és feltételezi, egyiknek a másik nélkül niucs

bir egy m e t a p h y s i k á v a l ,

értelme, a mint a belsőnek a külső nélkül ós a kül-

lenkor ószfogalmai előtt, melynek nem

sőnek a belső nélkül nincs értelme; mi azért ép oly

nyászkodni és képét pirulva eltakarni.

kevésbé ismerünk természet nélküli lelket, mint léleknélküli természetet.
A tudománynak
kifogása?

ezen

istenfogalom ellen

De melyik tudománynak?

A természettu-

Pillantsuk

át

röviden

az

ethikai követelményeket,

melyeket

látni fogjuk, hogy sorban isten

és

természetszüksógelte

nyomás

oszlatja

a

hitnek érzékfeletti világából a metaphysikából meríti ?

win

egy ős sejtből, mely önmagát

meghu-

is, mely intéseit és követelményeit

dománynak ? Jól van! A világ keletkezzék mint Darkifejti,

kell

Bir-e azonban másodszor egy e t h i k á v a 1, egy
erkölcstannal

van-e

mely megállhat a je-

a

liberális

protestautismus

felállít

és

fogalmából erednek.

és taszítás által a

Először is a valláserkölcsi személy magva! Ha
legmeg- j az isten lényege szerint különböző a világtól, akkor
kötöttebbtől az ember, ezen öntudatos lélekig, — nekünk
az ember mint természet-érzéki
világlóny istennincs kifogásunk ellene; de nein látjuk be, hogy ez
nel az elválasztottság, a meghasonlottság, az elkükizárná ezen természeti erők és okok nagy complönitettség viszonyában van, ki csak önző vágyai és

tünemények gazdagságát szüli az alsótól és

lexumából egy teremtő ós öntudatosan együttműködő

kívánságainak rabja. Mivel azonban isten kinyilatkoz-

észt, mely

tatja

által

és a melyre alapítva van a világ-

egyetem ? Ellenben én azt hiszem, a tudomány egye-

magát az embernek, benne

való : ugy

ő a

tevékeny és jelen

meghasonlottságból

a

kibékülésre

nes eu követeli ezen vagy hasonló istenfogalmat. Vagy

vágyódik, oly vágy, oly ösztön, mely minden vallás-

miként fejti meg a tudomány ezen istenfogalom nél-

nak napja, központja, ós ezen kibékülés

kül minden dolgoknak

pontja

lépten-nyomon észlelhető cél-

akkor

legmagasabb

leszen elérve, ha az isten és

ember

szerűségét, egymásra való vonatkozását, melynélfogva

közötti viszonyból minden félelem eltűnik, isten mint-

a világegyetem nem csak a mi képzelő tehetségünkre

egy elhagyva a felhőkön

veti

szivében szókel, ha az ember istenével nem mint az

egy

harmonikus

egész meghatóan szép képét,

hanem a tudomány által is
mint egységes
ő törvényeiben;

az ő nagy

mindinkább elismertetik
rendjében

ós célszerű az

hozzá még a természeti

idegenkedés

ós

félelem

tuli trónusát és az ember
tárgyával

áll szemben, kit

külső ceremóniákkal kell tisztelni, hanem őt magában

ós erkölcsi I érzi, mint

édesen

vigasztaló, megszentelő, ozeretően

megbocsátó

hatalmat, kit

megszólítani: Abba,

csak

igy tud, igy

a t y a ! H a a j ó az

többé nem gyűlölt kötelessóg, nem

akar

embernek

keserű teher ha-

nem öröm és ólvezet, ugy hogy többé nem szive fölött és szive ellenére, hanem szivével győz.
(Folytatása

következik.)

Imádkozzunk és kisérjük-ki halottainkat!
Magyar reformált egyházainkban majdnem általánosan bevett szokás, hogy a lelkész nem kiséri ki a halottat örök nyugalma helyére; hanem — mint Szekeres Mihály lelkész úr cikke is mutatja — „temetés
után", tehát fait accompli után „beharangoznak",
az az, hivják otthonról a papot, a nép begyül, s a lelkész
szószékére lép, imádkozik s prédikál a nélkül, hogy halottat, koporsót, temetkezési menetet látott volna, ne*i
mindenütt a paplak előtt vivén el az ut a temetőbe.
Szokás ugyan némely helyen, hogy menetközben a tempplomba viszik, vagy annak előcsarnokába leteszik a halottat — mi i'endőrileg tiltva van és méltán, és ugy
prédikál felette a pap, de ki nem kíséri a temetőbe.
Szokás más helyen, hogy a pap kikíséri a halottakat, de csakis azokat, a melyek felett imádkozik, órái,
vagy a templomban prédikál és búcsúztat. Es pedig
kikíséri egészen.
Egészen ? Hát félig meddig is lehet ? Lehet ám ! Es ez
ugy megy véghez, hogy a pap, mikor már megelégi a
gyaloglást, esetleg itt vagy ott, vagy épen már megszokott helyen, tán épen a falu végén megállítja a gyászmenetet s azt mondja, a halottnak : „perge quo coepisti,
a kisérő seregnek pedig: „ite, missa est."
Van végre buzgó pap, a ki, ha nem is bizatott
meg ima vagy beszéd mondásával, minden halottat kikísér, miközben — más egyebet nem tehetvén — szekundál az éneklő tanítónak, vagy diskurál az elmaradhatlanul mellette menő funerátorral.
De kicsoda győzné előszámlálni a mi eljárásunk
sokféleségét ?! Helyesen idézi Turcsányi ur a közmondást
„a mennyi ház annyi szokás". A mennyi pap, annyi
temetkezési mód, mely körülmény felett „diíficile est satyram non scribere".
Legyen közöttünk egyformaság e tekintetben is,
k i s é r j ü k k i k ü l ö m b s é g és f e l t é t e l n é l k ü l ,
éspedig egészen a temetőbe,
halottaink a t ! Hiszem, mi lelkészek fogadjuk és köszöntjük ünnepélyes aktussal, szent keresztséggel az életbe belépő
embert; ott vagyunk azontúl életfolyama minden fontosabb mozzanatainál; bocsássuk el hát és kisérjük ki is az
életből. Ezt teszik minden más felekzet papjai, és mi
miért ne tennők ? Hát mi volnánk e csupán a „ tehetetlen kényelem emberei ?" Elfáradunk, átázunk, átfázunk ?
Mindegy. Megvárja, követeli azt tőlünk a humanitáson
kivül lelkészi állásunk. A r. katholikus pap nagyobb
veszélynek s fáradságnak is kiteszi magát, midőn éjjel

!

ugy, mint nappal, még a ragályos betegségben levő hí
véhez is vonakodás nélkül elmegyen az extrema unctiot
kiszolgáltatni.
Nem egyszer meghökkenni s csodálkozni láttam a
másfelekezetü laikust, midőn hallá, hogy mi ref. lelkészek
nem szoktuk kikísérni a temetőbe halottainkat. Es én
megvallom, mindanyiszor pirulva kerestem, de nem találtam védelmünkre az elfogadható mentséget.
Két okot hozhatnánk talán fel védekezésül. Egyik
az, hogy ha reánk temetésnél semmiféle "funkció nem
bizatik, minek figuráljunk ott tétlenül? Másik az, hogy
ha az egy órai fárasztó kikisérés után kell a templomba
mennünk, nem leszünk képesek a testi kimerülés után
még egy óráig prédikálni és búcsúztatni. Nyomatékos,
de nem döntő okok.
Hogy tehát még is minden halottat kikísérhessünk
s ott tétlenül ne figuráljunk, és hogy a funkció előtt
testileg ki ne merüljünk, mondjunk a háznál minden
koporsó felett még díj nélkül is — egy alalcalomszerü
rövid imát; de szerintem sem prédikácót s befejezésül
reá a fél falut uévszerint és szakaszonkint elbúcsúztató
Jeremiádot.
Fájdalom ! ezt nekem is legtöbb esetben igy kell
tennem; nem ugyan a halottasháznál, mert oda ritkán hivattatom, hanem a templomban, hová temetés után engem
is beharangoznak. Három négy évvel ezelőtt ajánlatot
tettem hallgatóimnak, hogy ha elengedik a templomi
halotti prédikálást, legkivált az azt kisérni kellő névszerinti búcsúztatást, mit már a gazdagabbak házainál különben is megtett a tanitó, sőt még a koporsóba tételnél is fungált: minden halott felett imát, s ezt megelőzőleg,
ha épen követelik, még rövid alkalmi beszédecskét is
mondok, és minden halottat temetőbe kisérek. Egyelőre
tetszett az ajánlat s nagyon szép és illő dolognak találták a hallgatók magok is, hogy a pap kikísérje a halottat ; de már egy-két eset után elhozta ismét a funerator
a népes rokonság egy ívnyire terjedő névsorát is, utasítván, hogy azt az ima végén, búcsúztatva okvetlen felolvassam, külömben hát temetés után menjünk a templomba és a kikiséréssel ne fáraszszam magamat.
Maradtunk s vagyunk tehát kevés eset kivételével
a régiben. S én épen ma is számanélküli atyafiságot,
sógorságot, komaságot és szomszédságot névszerint és szakaszonként látom el, egy megboldogult és tudós lelkészünk
által úgynevezett „nyögések" kel. Es ez igen gyakran
van igy. De hát kérem szépen, én azért nem „unom a
népes helyet," és ezt családos apa lévén, nem,, szívesen cserélem el a kisebb gyülekezet buzgóbb papjával". Es
már — tessék elhinni ez, a különben tiszteletre méltó
ősatyák által meg „fiat applicatiozott" templomi prédikálás, s hozzánk és templomi szószékeinkbe nem illő
névszerinti búcsuztátás legfőbb oka, nem pedig a „tehetetlen kényelem,, a miért én is, és azt hiszem, más rokonelvü lelkésztársaim is, a templomi halotti tanítást és búcsúztatást eltörlendőnek, s háznál modandó imával pótlanpónak cenzeáljuk. Mely esetben — miután elvégeztük

a kitett koporsó felett teendőnk szellemi részét: keresztyéni részvéttel és humanitással kí is kisérhetjük egészen
a temetőbe halottainkat. Ugy legyen !
Serke, 1877. aug. 27.

149) A b u d a p e s t i IV. k e r ü l e t i n y i l v .
k ö z s é g i p o l g á r i l e á n y i s k o l a 7-dik tudósitványa. Igazgató Sztojanovits István. Növendékek sz. négy
osztályban 379. Az intézet 7 osztályból állt, mivel 3
T Ó T H SAMU,
párhuzamos osztály állíttatott fel.
ref. lelkész.
150) A k e g y e s t a n i t ó r e n d i e k b u d a p e s t i
f ő g y m n a s i u r n á n a k tudósitványa. Igazgató Trautwein János. Értekezés : A magyar irodalomtörténet, tanISKOLAÜGY.
ügy és könyvnyomdászat 1450 — 1500, Pfeiffer Antaltól.
Tanulók sz. 462.
Iskolai értesítők.
151) A b u d a p e s t i o r s z .
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anodájának
— Nyolcadik és befejező közlemény. — *)
és n e v e l ő - i n t é z e t é n e k
tudósitványa. Igazgató
144) A b a l a s s a g y a r m a t i állami elemi-iskola érJagics Ignác. Értekezés : Intézetünk célja és vázlatos
tesitvénye. Vezértanitó Steiner Gábor. Növendékek sz.
története. Növendékek sz. a 8 osztályú gymnasiumban és
183. A jövő tanévben az 5-dik és a 6-dik osztály is
reáliskolában 45. Ez intézet, mely azelőtt Jagics tulajdona
felállíttatik.
volt, 1876-ban ruháztatott fel nyilvánossági joggal. A
145) A b r a s s ó i r. kath főgymnasium értesitvékönyvtár és a tanszergyüjtömények alapja a lefolyt évben
nye. Igazgató Roszkosni Elek. Értekezés : A latin irályvettetett meg.
tan a gymnasiumban, különös tekintettel az alsóbb osz152) R ő s e r M i k l ó s b u d a p e s t i
nyilv.
tályokra, Grünhut Józseftől. Tanulók sz. 97. Ha nem
p o l g á r i - é s k e r e s k e d e l m i i s k o l á j á n a k és
csalódunk, ez a legnéptolenebb főgymnasium, aminek oka
n e v e l ő i n t é z e t é n e k értesitője. Igazgató a tulajdoazonban kétségkívül a helyi viszonyokban, s nem az innos. Értekezés : A kereskedelem miveltségtörténeti jelentőtézet gyarlóságában rejlik ; mert — amint tudjuk s amint
sége, fordította Grünn Lajos. Tanulók sz. a 4 osztályú
erről némileg a jól szerkesztett értesítőből is meggyőződpolgári iskolában 194, a kereskedelmi középiskolában 35,
hetünk — a brassói főiskola jó tanerőkkel, elegendő
összesen 229. Az utóbbinak 3-dik osztálya a lefolyt évben
tanszerrel stb. bír, s — ami fő — hazafias irányú iskola.
nyittatott meg. Önképzőkör alakult.
146) A b . - p e s t i t e r é z v á r o s i m. k
elemi
153) A b u d a p e s t i s z i n é s z e t i
tanoda
és p o l g á r i i s k o l a i t a n i t ó n ő k é p z ő - i n t é z e t
a
13-ik
tanfolyamról.
Főigazgató
gr.
Festetics
évkönyve
értesitője az 187 5 / 6 . és 6/7 tanévekről. Az 1875/G tanLeó, aligazgató Paulay Ede. Növendékek sz. a drámai
évben amidőn ez intézet a Duna jobb partjáról a bal
szakban 29, az operai szakban 25. Jövőre a drámai
partra áthelyeztetett, a növendékek sz. 112. volt, a
tanfolyam 4, az operai 5 évig fog tartani; az első év
gyakorló iskola egy oszályában 11. A polgári tanfolyam
mind a drámánál, mind az operánál előkészitő lesz. Osznövendékei részére az ipari oktatás behozatott. Az 187 6/7. i töndij-alapitványokat tettek: Budapest fővárosa 5000 frtot,
tanévben a növendékek sz. 171 volt, a gyakorló iskola
Fülöp kóburg-góthai herceg évi 300 frtot, s gr. Zichy
két oszályában 22, az ipariskolában 14. Ipari oktatásban
Nep. János évi 200 frtot.
az elemi tanitónőképezde növendékei is részesültek.
154) A c s i k s o m l y ó i r. kath. főgymnasium ér147) A b u d a p e s t i II. k e r ü l e t i m. k i r .
tesitője. Igazgató Imets Fülöp Jákó. Értekezések : A
á l l a m i t a n i t ó n ő k é p z ő - i n t é z e t értesitője. Igazcsiksomlyói főgymn. reád- és fegyelmi szabályai. Légtügató Dusóczky Károlyné. Értekezés : A mérges növények
nettani észleletek, az igazgatótól. Tanulók sz. 166. A
ismertetése, Szente Józseftől. Növendékek sz. 171, a gya12-dik tanári állomás, Csikmegye hozzájárulásával, rendkorló iskolában 58.
szeresittetett. A tanári könyvtár elkülönittetett az ifjúsági
148) A b u d a p e s t i II. k e r ü l e t i k ö z s é g i
könyvtártól.
n y i l v . p o l g á r i f i ú i s k o l a 4-dik értesitője. Igaz155) A c s o n g r á d i nyilv. polgári fi-iskola 4-dik
gató Lengyel Sándor. Tanulók sz. öt osztályban 136.
értesitője. Ideiglenes igazgató Farkas Béla. Növendékek
Ennek az értesítőnek a tartalma is olyan sovány, mint
sz. 71, kik közül 11. leánynövendék. A 4-dik osztály
általában a legtöbb fővárosi polg. és elemi iskolai értesímegnyittatott. Az iskolaszék megengedte, hogy ideiglenesen
tőé; aminek oka — ha nem csalódunk — a tanács azon
leánynövendékek is bejárhatnak az intézetbe Az ifjúsági
rendeletében fekszik, mely szerint a polg. és elemi iskokönyvtár alapja megvettetett. A latin nyelv kötelezett
lák igazgatóságai évi jelentéseikben — takarékossági
tantárgy volt. Az állam a lefolyt évben 2610 frttal seszempontból, hogy t. i. a nyomatási költségek kevesgélyezte az intézetet.
bittessenek — csakis a legszükségesebb adatoki^a szorít156) A reformátusok d e b r e c e n i főiskolájában
kozzanak.
levő akadémiai tanfolyamok értesitvénye. Igazgató Tóth
Mihály. Tanulók sz. a hittanszaki tanfolyamon 121, a
*) Amennyiben még- netalán ezentúl is érkeznének hozzánk
jogés államtudományi tanfolyamon 124.
értesitők, ezeket majd egy pótközleményben fogjuk annak idején
ismertetni.
157) A reformátusok d e b r e c e n i főiskolájában

a gymnasium és tanítóképezde értesitvénye. Igazgató a
gymnasiumban Márk Pál, a képezdében Jóo István. Tanulók sz. a gymnasiumban 718, a képezdében 78, a
gyakorló iskolában 63, az elemi iskolákban 568. A gymnasiumban egy, az elemi iskolákban két párhuzamos
osztály volt.
158) A. g y ö n k i ref. gymnasium értesitvénye.
Igazgató Széki Elemér. Tanulók sz. 80, kik közül —
mint kuriosumot említjük meg — csak 3 volt gyönki
születésű református, s ezen 3 közül is év közben egy
meghalt. Néhai Vizsoly Emilia Eszter urnő 1000 frtos
ösztöndíj-alapítványt hagyományozott.
159) A k i s ú j s z á l l á s i hat osztályú ref. gymnasium és népiskolák 1-ső értesitvénye. Igazgató Keszi
Hajdú Lajos. Értekezés : A gymnasium rövid története,
az igazgatótól. Tanulók sz. a gymnasiumban 77, a népiskolákban 1117.
160) A k o l o z s m o n o s t o r i m. kir. gazdasági
tanintézet értesitője. Igazgató Vörös Sándor. Értekezés :
A Gyalu és vidékére tett tanulmányi kirándulás leírása,
Ruísz Gyula intézeti hallgatótól. Tanulók sz. (3 osztályban) 90. A kolozsvári állami tanítóképezde növendékei
számára az intézetben külön gazdasági tanfolyam van
berendezve, melyet 25-en látogattak. Ifjúsági olvasókör
és könyvtár alakult.
161) A k o l o z s v á r i m. kir. állami tanítóképezde
6-dik évi értesitvénye. Igazgató Paal Ferenc. Tanulók
sz. 77, az osztatlan gyakorló iskolában 60. Az intézet
szük helyisége ellen még mindig panasz van.
162) A k ő s z e g i államilag segélyzett magyar polgári fi- és leányiskola 1-ső értesitvénye. Igazgató Csókás
György. Fiunővendékek sz. (egy osztályban) 47, leánynövendékeké (szintén egy osztályban) 29, összesen 76. Az
intézet 1876. szeptember elején nyilt meg.
163) A k u n s z e n t-m i k 1 ó s i hat osztályú ref.
gymnasium értesitője. Igazgató Keresztesi Kiss József.
Tanulók sz. 86.
164) A m i s k o l c i helv. hitv. lyceum értesitője.
Igazgató Szűcs Sándor. Tanulók sz. 445. Néhai Szalay
István — mint annak idején lapunkban is közölve volt
— 10,000 frtos ösztöndijalapitványt hagyományozott.
165) A m o d o r i m. k. állami tanítóképezde 5-ik
értesitvénye. Ideiglenes igazgató Lenhardt Károly. Értekezés : A népiskolai kézi munka- és házi ipartanitásról
tanítóképző-intézetünkben, Sztankovics Jánostól. Tanulók
sz. 70, a gyakorló iskolában 44. A gyakorló iskolában
takarékpénztár van, mely a kezelő tanitó szerint áldásos
intézménynek bizonyult be. Ugyanitt „Emberszeretet"
cim alatt egylet alakult, melynek célja bizonyos elhasznált vagy hasznavehetlen tárgyak, pl. szivarvég, szivarhegy, virginiaszalma, elhasznált bélyeg stb. gyűjtése és
elárusitása által szegény és szorgalmas növendékeket segélyezni. Hasonló egylet alakítását megkísérthetnék más
iskolában is.
166) A n a g y e n y e d i ref. Bethlen-főtanoda értesitője. Igazgató Garda József. Értekezés: Gr. Mikó Imre

egyh.-kerület köz- és főtanodai főgondnok felett 1876
nov. 18-án Nagy-Enyeden tartott emlékbeszéd, Garda
Józseftől. Tanulók sz. az év végén az elemi iskolában
227, a gymnasiumban 336, theologiai intézetben 47, a
tanitóképezdében 19, összesen 629.
167) A p á p a i helv. h. főiskola értesitője. Igazgató Tóth Dániel. Értekezés: A magyar közigazgatás
történeti fejlődéséről, Horváth Lajostól. Tanulók sz. a hittani szakban 22, a jog- és államtud. szakban 44, a gymnasiumban 294, a tanítóképezde egy osztályában 13. Ez
intézet életéből, a lefolyt évről, két nevezetes tény jegyezhető fel, hogy t. i. a jog- és államtud. kar négy évi
tanfolyamra berendeztetett s hogy a tanítóképezde első
osztálya felállíttatott. A theologusok részére előirt tanrendben a jog- és államtudományokba való bevezetés és az
észjog is előfordul. Helyesnek tartjuk ez intézkedést,
mert nézetünk szerint, kis jogi és államtudományi ismeretre alkotmányos államban minden polgárnak szüksége
van, ez ismeretek terjesztése pedig nálunk eddigelé, mig
t. i. a nép- és polgári iskolák, valamint a tanitóképezdék tanrendjébe az alkotmány tant föl nem vették, teljesen el volt hanyagolva. Az eddigi mulasztás némileg
helyre lesz ütve, ha legalább az akadémiai tanfolyamon
levők hallgatnak egy kis jog- és államtudományt.
168) A p é c s i összes községi népiskolákba járó
tanulók érdemsorozata. Igazgatótanitók : Warga Ferenc,
Krause Nándor, Haksch Ignác. Növendékek sz. 1580.
169) A kegyes- tanitórendiek vezetése alatt álló
r ó z s a h e g y i r. kath. algymnasium értesitője. Igazgató
Cápái Imre. Értekezés: A rózsahegyi gymnasium történetének rövid vázlata 1729—1877. Tanulók sz. 146.
170) A s z a t m á r n é m e t i h. h. hat osztályú
gymnasium 7-dik évi értesitője. Igazgató Rácz István.
Értekezés: A mult évben elhunyt Bartók Gábor tanár
és ismert nevű író rövid necrologja. Tanulók sz. 194. A
jövő tanévben a tápintézet megnyittatik. A pártfogóság
a tanintézetnek a 7-dik és 8-dik osztályokkal való kiegészíttetésén fáradozik.
171) Keméndy-Drucker Irma s z e g e d i nyilv. nőnevelő-intézetének és magán tanitónőképezdéjének értesitője. Igazgató a tulajdonosnő. Növendékek sz. a képezde
két osztályában 37, a nevelőintézetben 112, összesen 149.
172) A z i l a h i m. k. állami tanítóképezde 6-dik
értesitvénye. Igazgató Faluvégi Albert. Tanulók sz. 52,
a gyakorló iskolában 62. A dsépezde tantárgyai közé a
kézi munka is fölvétetett. A gyakorlóiskolába a takarékpénztár intézménye kisérletképen behozatott. A kezelő
tanár jövő évben a kézi munkák gyakorlásával és értékesitével fogja összeköttetésbe hozni ez intézményt.
173) A z i 1 a h i államilag segélyzett községi polgári
iskola 2-dik értesitvénye. Igazgató Kerekes Sándor. Értekezés : A tizedes törtekről átalán, Kovács Dénestől.
Növendékek sz. 131.
D R . BALLAGI
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KÖNYVISMERTETÉS.
„Zeitgerechte

reform

der Filosofie."

v. Wekerle. Lipcse,

irta dr. L.

1876.

Németországból, ujabban. „A phil. korszerű reformja"
eimű munka került ki, mely tán hivatva van arra, hogy
a philosophiában forduló pontot képezzen. A 8. ívre terjedő munka tárgyalja a philosophiát általában annak alaki
oldaláról s célja,hogy azt feltétlenül meggyőző tudománynyá
emelje. ^Rámutat azon alapok korhatag voltára, melyen
eddig a phil. rendszerek ingadozóan épültek föl; azután
lerombolja az épületeket alapostól, uj alapot vet s felhíja a szellem munkásait, hogy uj módszer szerint, biztosabb eszközökkel fogjanak a kor igényeihez mért uj
építkezéshez. Követni fogom Wekerle okoskodásainak
menetét a főbb gondolatok szerint, hogy igy mintegy
képekben ismertessem reformját.
A történelem tanúsága szerint a philosophia lényege
és célja mindig az igazság keresése volt. A célhoz Thales
óta egyik-másik bölcsész több-kevesebb sikerrel közeledett
is. E tényből indulva ki, W. felállítja első tételét, hogy
ha megközelíthető, bizonyára elérhető is, íőleg ha tekintetbe veszszük a gondolkodási készletnek, a tudományoknak, művészeteknek, szerszámainknak folytonos tökéletesedését. Legbiztosabban vezet felé : a metaphysika a
maga megtisztított alakjában: a metaphysika, mint az
egészséges ész inductiv speculatiója a tüneményvilág
utolsó okainak kikutatására. Legnagyobb hátráltatói ellenben ; 1) a mi az idők folyamában philosophia képen
szédelgett, mely magát bizonyos szent homály lyal vette
körül, mitől maga sem látta az igazságot; 2) a tekintély-imádásban való elfogultság, miszerint a philosophus
elődei tanát rendesen mérvadónak tekintette, minek az
lett az eredménye, hogy elődeinél tovább — a philosophia céljához rendszerint nem jutott, örökölvén rendesen
példányképei hibáit is; 3) az a fonák eljárás, hogy a
phil. végcéljául az igazságon kivül még a jóság és szépség eszméjét is tárgyalták, alapítván a philosophiát a
lelki élet 3. főkriteriumára. Az i g a z philosophiájának
(logica, psychol.) az ember speculativ élete, a s z é p
philosophiájának (az alak viszonya) az ember eszményi
élete, végre a j ó philosophiájának (a cselekedetek viszonya) az ember társadalmi élete szolgált alapul. E fővétségek ellenében már s az egységes phil. tudomány érdekében kimondja W., hogy a philosophiának alapja csak
az lehet, a mi tartalmánál fogva egyedül közös, milyen
a mindenség ős alapjának kutatása ; mig a s z é p és j ó
mint viszonylagos fogalmak a phil. alapjai nem lehetnek ;
továbbá, hogy csak azon tudományok tartoznak a pliilosophiába (annak practicus részébe), melyek csupán logicai uton megállapíthatók ; erkölcstan és aesthetica pedig
apasztalás és viszonyítás által jönnek létre ] a logica is,
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mely kulcs az igazsághoz, mint tudomány, nem célja a
philosophiának, hanem csupán eszköze.
Az emiitett visszaélések ellenében már a következő
3) reformot állítja föl W . 1) Le kell mondani a tárgyalás mysticus varázsszerűségéről, azaz legyen a gondolkodás egyszerű, természetes. 2) Törekedni kell erős meggyőződésen alapuló s minden hagyományosságot kizáró
álláspont választására, azaz legyen a gondolkodás feltétlenül önálló. 3) Legyen a tárgy tisztán philosophiai jellemű A mi e követelményeknek meg nem felel, visszaélés s árt a dolognak.
E tudatos vagy nem tudatos visszaéléseknek tudja
be W. a philosophia azon meddőségét, hogy Hegelig és
utána is eredeti adatokat az igazság megismeréséhez oly
gyéren adott, hogy az aristotelesi álláspontnál feljebb nem
áll. Különösen vádolja pedig Kant követőit, kik Kant
egyes kikapott tételei felett philosophálnak s eltorzítják
azt, a helyett, hogy idegen befolyásoktól ment álláspontra
törekedvén, munkálkodnának a philosophia egyetlen céljára, a minden létező ős alapjának kifürkészésére.
W . munkájának ez az egyik alapgondolata, a mely
az egészen áthúzódik. Látni való, hogy e reformok legfőbb igazolásukat nyerik abból a contrastból, mely van
a legtöbb középkori, különösen scholasticus vagy mysticus bölcsészet és a philosophia helyes felfogása között.
Valóban, minek is volna a munkát túlterhelni szorosan
oda nem tartozó tliemák vizsgálatával ? A feladat nehézsége és fontossága pedig már önként megköveteli a gondolkodás önállóságát, természetességét, hogy rögeszmékbe
és theoriákba ne tévedjen.
A másik vezérgondolat W. munkájában az, hogy
az ember gondolkodási készlete határozottan elegendő az
igazság megismerésére. E tétel kimutatása végett vizsgálat alá veszi egyfelől a gondolkodást, másfelől annak
tárgyát, az objectiv világot s a kett'it egymáshoz való
viszonyában. E logicai részben W. nem állit ugyan fel
egészben véve az eddigiektől határozottan elütő elméletet ; de mégis néhány olyan tételt, mely eddig — ha
nem is a logicában szabályul felállítva, de a philosophiában gyakorlatilag mérvadó volt, határozott s a természetes gondolkodás helyeslésével találkozó evidentiával szállít igazi értékére. Összefoglalom az ezen vezérgondolat
alá tartozókat is s állitásom ki fog tűnni. — A természet jegyei következetesek, egyik kulcsa a másiknak ;
de értésökhöz teremtő öngondolkodás kívántatik, mely
ösztönszerűleg csak az után törekszik, a minek végire
járhat. Idegen álláspontról, tekintélyek után járó gondolkodástól nem lehet sok szépet és magasztosai várni. Az
eljárás itt az, hogy nem kell egyszerre az egészet felölelni akarna, hanem mindenekelőtt törekedni kell az
egyes dolgok és törvények megismerésére, hogy azután
az egy igazságnak alapján minden mást megismerhessünk.
Hogy mennyi eredményt remélhetünk, azt a gondolkodási

készlet tisztázásával biztosan megállapíthatjuk. A mi
gondolható, az a gondolkodási készlet törvényeivel meg
is egyeztethető. Igy gondolható, a l é t e z ő , a l e h e t ő
és a n e m 1 é t e z ő is, állván a nemlétező olyan viszonyban a lehetőhöz, mint ez a létezőhöz; gondolható a 1 eh e t e t l e n is; de ennek az apodicticus philosophiában
nincs helye. A s e m m i (Nichts) értve alatta a reális
anyag tagadását s nem a mathematikai elvont semmit
mint concrét fogalom épannyi állítással bír, mint ellentéte,
a létező tagadással. Ebből következik, hogy a negatió
mindig olyan jellemű, mint a positio és hogy a negatió
positió nélkül absurdum ; a ki tehát pusztán a negatiót
veszi alapul, absurdumot eredményez. Minden a mi gondolatilag fel nem fogható, észellenes; és mig a t é r n e k ,
i d ő n e k , a t o m n a k más magyarázata nem lesz, mint
a végtelen egymásmellettiség, végtelen egymásután és
végtelen egymástóli, addig e magyarázatok csak lehetetlenségeket és absurditásokat eredményezhetnek. Wekerle
e tételénél eszembe jut Hartmann hires philosophiája
ö n t u d a l m a t l a n m i n d e n e g y j é n e k metaphysicai fejtegetése, mely annyira erőszakot tesz a felfogáson, s világos példája áll előttem annak, a mit itt
W. mond, hogy a mit az ész fel nem foghat — az apodicticus igazság nélkül való. Mily találóan mondja itt
Arany átvive a költőre : „A hol a költő végtelenbe vész,
könyvét tanácslom tedd le hirtelen ; mit meg nem ért a
józan emberész, hiányzik ottan egy — az értelem !"
És e tévedés felismerése már az egyik — folytatja
W. — mi elősegíti a levés titkainak leleplezését ; a másik
a képzet, mely az egyszer látott képet megtartja s a
következtetésnek biztos alapul szolgálhat. A subjectiv ős
alap (Urstatus), melynek basisa végelemzésben a lét legtökéletesebb fejleményét az élet értelmi fokán éri el, a
legtökéletesebb emberben, birva nagy mértékben felfogási képességgel, gondolkodó tehetséggel ; önmagáról való
tudattal és reflectáló tehetséggel, mely magába mélyedést
eredményez s forrása minden magasztosnak, szépnek és
jónak. A fogalmak, gondolatok és eszmék eredeti forrásai
a szemlélet és visszaemlékezés. Minden kép, mely nem
az emiitett két forrásból ered, képzelődés, mely ismét
vagy öntudatos játszi képzelgés vagy fanatisinus A speculativ szemlélet tárgyai tehát az észrevétel, képzet és képzelődés utján a subjectumban megjelenő tárgy képek,
melyek csak a benső szemlélet által nyerik meg azt az
apodicticus érvényességet, mi által a korszerű philosophiának alapul szolgálhatnak. Az ész munkálkodása általában
véve szükségszerű, a gondolkodási akarat (Denkwille)
nem más, mint külső vagy belső ingerek folytán előálló
szükségképeniség. Az akarat maga is merő szükségesség,
mely a körülmények által van. Akarat abban az értelemben — mondja W. — melyben azzal a philosophiák
eddig annyit foglalkoztak, szabad, nem szabad, korlátolt,
független, nincs ; nem egyéb az, mint immanens képesség az
elhatározásra benső törvények(ösztönök,kívánságok,számitó
megfontolás stb.) vagy külső követelmények szerint. Ha
pedig egyszer szabadnak vétetik az akarat, akkor többé

kevésbé mindig az, mint a gondolkodás, s s z a b a d a k a r a t olyan pleonasmus, mind n e d v e s v i z . Hajói meggondoljuk a dolgot, ez elméletnek igazat kell adnunk ;
egyébiránt a gondolat nem uj, sokat vitatták pro et contra.
De épen már csak azon körülmény is, hogy az akarat
kérdése oly soká vajúdott s még sem állapodott meg,
igazolja W-nek már uj eszméjét, hogy az akarat a
philosophiában vezérszerepet nem vihet.
A subj. ősalap után az objectiv világot ismerteti W
Foutos kérdés az igazság megállapítására nézve, hogy
voltaképen milyenek a tárgyak s az e kérdésben való
megállapodás hiánya a subjectum vagy az objectum miatt
van-e? Igy okoskodik : a közelség a l é t , a távoliság a
n e m l é t ; mind a kettő tulság s látérzékeinkkel fel
nem fogható. A mi e két tulság közt van, az a m á s )
a tárgy, mely látérzékeinkkel a szerint a mint a látgyűpont választva van, többé-kevésbé felfogható; tudjuk
hogy van, kérdés megtudhatjuk-e, hogy absolute milyen,
észokokból megállapithatni-e, az objectiv lét minőségét.
Igen, meg, — mondja W., — mert a mint a szemnek
az eltávozás hovatovább n e m l é t , a közeledés pedig 1 ev é s ; ugy tény ez realiter és logica is, mert szükségképeni logicai meggyőződés kiséri. A tulságoknak azonban
mint a végtelen kiterjedtség és végtelen elfogyás,
mivel csak logicai objectumok, reális valóságuk nincs.
Azért nagyot tévednek az atomisták, mikor a parányt
végtelenbe osztják, mert az anyag csak addig osztható, mig a különböző alkatrészek el nem különülnek ;
a mi azután még fennmarad, az osztva is ugyanaz lesz,
az anyag s z é k e , molecul-je. Es ez a philosophia tulajdonképeni kiinduló pontjára nézve nagyon fontos. Hol kezdjen a ph. kutatásaihoz az első igazság megismerése érdekében ? E kérdés megfejtése képezi W. irány müvének
harmadik főgondolatát s egyszersmind azt a részét, melyben reformja különösen nyilatkozik.
Az eddigi tág meghatározás a ph. tünemények
végső okainak kutatása, még ha oda szorítjuk is : az igazság megismerésére való törekvés, vagy Calybaeussal
ugy határozzuk meg, hogy a philosophiának feladata
gondolkodás által felkutatni az igazságot — épen nem
szabatos, — írja W. — mert az igazság tömérdek, valamint a mi már készen adva van és a mi a priori
elérhetlen — nem lehet tárgya a correct philosophiának.
Ha helyesen lesz a philosophiai igazság definiálva, elkeli tűnni az eddigi tévelyeknek, el annak a legfőbb
visszaélésnek, hogy napjainkban már minden philosophiává
lett, elannyira, hogy különösen az exact tudományok
férfiai már létét és a tudományra való igényét kezdik
kétségbe vonni és — ha megtekintjük azt a chaost, miből
a ph. áll, mely majd minden tudományba beválik s csak
az nem válik ki belőle, a mi tulaj donképen philosophiai
— csodálkozhatunk e rajta ? De nevezetes itt az, folytatja W. — hogy egészen akaratlanul épen a positivisták
határozzák meg a ph. tulajdonképeni miségét. Az általok
ugy nevezett exact tudományok valóban azok, azzal a
megkülönböztetéssel, hogy azon tudomány kör nem az
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általok ugy nevezett positiv philosophia ; sőt épen e körülhatárolás folytán megszűntek philosophia lenni, ellenben a mi ez elkülönítés folytán még fenmarad — az
a tulajdonképeni philosophia. A korszerű ph. épen nem
foglalkozik a természeti tüneményekkel, hanem csak addig a momentumig, a melyben a dolog általában vagy
különösebben térin, tüneménynyé válik. Az első levés kikutatása a phil. első feladata, mig ez megoldva nem lesz,
addig a ph. alapja ingadozó marad. Ez egy ellenmondást
kizáró igazság alapján kutathatunk deductiv uton a további cél érdekében. Első feladat, hogy megtudjuk, m i é r t
van a dolog, a mint van ; a miből megértjük, hogy h o g y
lett a dolog olyanná, a milyen. A pilosophiai vizsgálódásnak tehát W szerint előbb határozottan inductivnak
kell lenni s csak az első igazsághoz eljutva, szabad deductivvá válnia, a nélkül mégis, hogy az egyik teljesen
kizárná a másikat, E maximájával W. éles határvonalat
húz a mult és a jövő philosophiája közé. A sikeres haladás tekintetéből ajánlja a kutatás eszközeinek egy tudományban való összefoglalását s ezzel kapcsolatban rámutat a külömböző dialektikákból használható eszközre,
az ellenmondás által való következtetésre, melylyel bővebben foglalkozik.
(Vége következik.)

B E L F Ö L D .

A pozsonymegyei ág. hitv. ev. esperesség közgyűlése Modorban.
Folyó év augusztus hó 28-kán Lesko Mihály esperes úr személyes megjelenésben betegség által levén
akadályoztatva, az elnöki széket a legidősb esperességi
lelkész foglalta el. Régi és jó szokás az agg kor előtt
meghajolni, atyai intésére figyelni, rosz és régi szokás az
aggkort a legnehezebb munkával megterhelni, a melyre
férfi kor és férfi emlékező tehetség alig elégséges. Kiderült ez alkalommal is, hogy a kormányt az ősz haj maga
nem mindig kezelheti.
Felolvastatott az esperes úrnak a gyűléshez intézett,
élőszóval előterjesztetni szokott évi jelentést pótlandó
levele, mely mind az egyházi és iskolai téren előfordult
szellemi és anyagi változásokról, mind az esperes úr működéséről, ugyszinte a befolyt szeretet adományokról szólt.
Az esperességi gyűlés megemlékezvén azon oly
annyira ritka és fontos eseményről, a kanonszerű visitatióról, a melyet Geduly Lajos superintendens úr ez év
junius havában az esperesség egy részében végzett : superint. úr iránt hű és gondos fáradozásáért legmélyebb
köszönetét nyilvánítja és az egyházkerületi gyűlésre menendő képviselőinek meghagyja, hogy ezen köszönetet ott
személyesen is fejezzék ki.
Az esperességi papi özvegy, árva és deficiensek gyámoldájának alapszabályai egy október 3-kán ad hoc tar-

tandó esper. gyűlés elé utasíttatnak. Az eddig fenálló
papi özvegy- és árva-gyámolda 13,281 frt vagyonnal
bir. Az esperesség házipénztára a hátrálékokkal 62 frttal
rendelkezik. Az esp. gyűlés a kerületi gyűlésre menendő
képviselőit oda utasitja, hogy ha a kerületi pénztárnok úr
által teendő számadás alkalmával hátralékok mutattatnának ki ; odanyilatkozzanak, miszerint a pozsonymegyei esperesség az ő mult évi végzéséhez — a kerületi adó
visszatartását illetőleg — most is ragaszkodik.
A Pozsonyban szept. 11 — 13-ig tartandó kerületi
gyűlésre több képviselő hatalmaztatik fel. Az esperes
urat szükség esetében Ritter Károly lelkész úr képviselendő
Supei'intendes úr jelentése, hogy az esperesség második részében tervezett káuonszerü visitátiót ez év folytán már keresztül nem viheti, tudomásul vétetik.
A kerületi segély-egylet elnöksége felszólítja az esperességet, hogy küldötteit a „Leopoldianum" ügyében
instruktióval ellássa ; az esp. gyűlés mind a terv, mind
annak foganatosítása mellett nyilatkozik.
Megemlékezvén azon nagyszerű alapítványról, melyet báró Baldacci Antal úr az ev. országos egyházak
javára tett, az esp. gyűlés megbízza a kerületi gyűlésre
menendő követeit, hogy ott a báró úrhoz intézendő hálafeliratot indítványozzanak.
A gyámintézeti adományok negyedik része, mely
31 frtból áll a grinádi egyházközségnek szavaztatott meg.
A Modor- kralovai ügy — mely már közel 2 év
óta a modori egyház békéjét felzaklatja, azon okból, mert
a kralovaiak a Modor városi egyházközséggel eddig még
tisztába nem jöttek, az esperességi törvényszék elé utasíttatott.
A bazini német ev. egyházközség és Ulreich M.
tanitó közt fennforgó vitás ügy tárgyaltatott.
A bazini német ev. egyház a Kothmár-féle árvaintézetet, mely eddig 4—6 bennlakó árvát mindennel ellátott, megszüntette és Ulreich M. volt intézeti tanítót elmozdította.
Az esp. gyűlés az intézet fentartását, ha az idő és
pénzviszonyok ugy kívánnák, akár kevesebb növendékkel is, követeli; a tanitó személyes panaszát a consistoriumhoz utasitja.
A grinádi egyházközség panaszt emel egy volt
gondnoka ellen állítólagos hibás számadás okából. A kiküldött bizottság és a grinádi felek egyet nem értvén,
illetlen kifakadások miatt, melyeket a gyenge elnökség
sem féken tartani, sem visszautasítani nem volt képes, a
convent maga magát feloszlottnak nyilatkoztatta.
SCHLEIFFER KÁROLY,
esper. jegyző.
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(Folytatás.)

Munkássága nem volt egyoldalú. A költészet oltárán ís gyakorta áldozott. Egyházi beszédeinek egyik főjellemvonása ugyan a szoros logikai rend, melynélfogva
gondolatai oly egymásból folyó sorba következnek egymás után, mint a láncszemek, megszakitás és ugrás nélkül
annyira, hogy ha valaki a szokott 2—3 levélnél jóval
terjedelmesebb, 4—6 nyomtatott levelű beszédeit megröviditeni akarná : fenakad s nem kis munkájába kerül, mig
valamikép rést törhet az erős logika hatalmas bástyáin.
Ezen szoros logikai következetesség ugyan egyik főjellemvonása ; másik az o k t a t á s , tévfogalmak cáfolása, felvilágosítás, ismeretterjesztés, azaz tudományos kérdéseknek
népszerű, vonzó és templomba illő nyelven tárgyalása
(üstökös csillagokról, földindulás, égi jegyek, a szivárvány,
asztal mozgatás stb.), de mindegyik beszédéből kiragyog a
k ö l t é s z e t s épen ez egyh. beszédeinek harmadik jellemző sajátsága. Keble sugallatát követve, a komolyabb
költészettel is foglalkozék. Neve ugyan aligha fog a költők
közt említtetni; de fönt maradt e nembeli néhány munkája megérdemli, hogy legalább itt megemlékezzünk
rólok.
Saját életrajzát kötött alakban is megirá. Legyen
szabad néhány sort idézni belőle. Gyermek éveiről s Losoncról emlékezik s igy sóhajt fel:
Oh te Losonc kies vidéke, —
Ti lombos erdők, kanyargó patak
Balzsam-illatot lehelő virágok !
Mikor homlokom búfelleg borítja,
És szemeimbe könyek árja tolul :
Ezen távolból felém mosolygó
Idylli kép az, mi megvidámít . . .
Váljon fognak-e még jőni napok,
Mikor titeket szinről szinre látlak ! ?
— —• Viruljatok illatos mezők,
Csergedezz tisztán üde kis patak,
Zöldeljetek ti susogó lombok . . .

/
x
Kezébe akad Lafontain egy könyve német fordításban „Schmerzen Amors" s az apróbb elbeszélésekből
egyet „Belfegor és Honesta" cím alatt szabadon lefordít.
Az egész mű 2, tizenhatodrét ív. Azt adja ebben elő,
hogy a sátán egy Belfegor nevű ördögöt felküld a világra, hogy a házasok életét vizsgálja meg s maga is
megházasodván, neki hírt vigyen. Belfegor ugy tesz,
mint ura parancsolja. Egy Honesta nevű, nagy családból
való, szegény, de kevély kisasszonyt elvesz. És felesége
zsémbes voltát nem állhatván ki, megszökik tőle s referál
a sátánnak, gyalázván a páros életet. Ez tartalma Lafon-

tain költeményének, melyet Kulifay szabadon fordít s
megbővíti és kiegészíti saját eszméjével „Honesta mentsége" címen, melyben Honestát Belfegor vádjai alól tisztázza s mutogatja, hogy ha Honesta olyan dölyfös, fényűző, házsártos lett volna is, a milyennek őt Belfegor állítja, azért nem Honestát lehet kárhoztatni, hanem a benne
levő ördögöt és igy Belfegor ostoba, mert maga alatt
vágja a fát.
Hogy némi fogalma legyen róla az olvasónak ide
írunk néhány sort mind a kettőből:
Belfegorból:
»Sátán úr egyszer nagy szemlét tarta
Kéntenyerének egész terjedelmén.
Ott heverének tarka zűrzavarban
Fejedelmi nép és pórcsőcselék.
Es mindannyi sírt és mindannyi ordított!
Belé még az ördög füle is megcsendült.
Ekkor a sátán sorban kérdezé
A lelkeket, ki lökte oda őket.
Ah ! mondja egyik, férjem tette ezt.
Amaz rögtönzi; a nőm dolga ez* . . . stb.

S végződik igy :
No, most már halljad, nyájas olvasó
A tanulságot! Első leszen ez :
Mind bolond, a ki saját házából
Tömlöcöt készit. Második pedig :
A ki oly nagyon házasodhatnék —
Ám vegyen nőül, csak ne Honesztát.
Pedig ennél még rosszabbak is vannak.(<
(Ezt Be'fegor mondja.)

Belfegor e vádjait cáfolja aztán Kulifay a „mentségben", azzal fejezvén be művét, hogy kéri a nőket : a
gőg, fényűzés és viszály ördögét ne ereszszék kebelökbe •
vagy ha már benn volna, füstöljék ki az imádság, szorgalom és szerénység tömjén illatával ; mert csak igy
nyerik meg férjeik szeretetét s csak igy lesznek boldogok mind itt, mind a más világon. Névtelenül adta ki e
kis művét Kecskeméten, Szilágyinál, 1865-ben.
Feltűnő, hogy mig a költészet múzsája, választottait
rendszerint az ifjú években keresi föl, a meglett korban
pedig elhagyja, a komoly tudományoknak engedve tért:
addig Kulifay ifjú korában prédikációkat ír, nyelvtani
buvárlatokkal foglalkozik, 70 éves agg korában pedig
versel, ,.Én nem tudom, hol veszi magát bennem —
mondja ő maga — elég az, hogy mióta Belfegort írtam,
föltámadt bennem a verselési vágy."
Igy irt még azon évben „A nyelvek eredetéről,"
melyet Varró Sámuel országos képviselő ad ki Pesten,
1866. Szintén kötött, verses alakban szépen s költői felfogással szól a nyelvek származásáról. Majd „rövid tankölteményeket néhány érdekes tárgyról" akar kiadni,
de vállalkozót nem kap rájok. Volney „Ruináit" ís fordítja „Romok, azaz : elmélkedés a birodalmak átalakulása
felett?" Popé Sándor „Az emberről" irt négy levelének
elsejét, Fördős közbenjárása mellett szinte kiadja, magyarítva, 1867. Széchenyi „Blick"-jét is lefordítja, igen jó
[ magyarsággal, de ebben megelőztetvén, kéziratban maradj
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Levelei közt maradt fenn egy költemény, mely állí;
tólag Vörösmartyé, címe ez :
„Kunhegyes, 1866. nov. 5. Indulatroham Vörösmartytól, 1849-ben, a tomaji pusztán Madaras mellett."
Érdemesnek tartom legalább vázlatban ide igtatni,
noha ugy emlékszem, hogy Vörösmarty e hátrahagyott
költeménye egy időben a „Vasarnapi Újság"-ban fölemlítetett, ott megbiráltatott s a nagy költő sajátjául nem ismertetett el.
Hol vagy te most, kit Isten név alatt
Itt a nyomorral küzdő ne'p imád ?
Nem hallod az elfojtott fájdalom
Sóhajban feléd küldött bús szavát?
Nem hallgatod meg a nép milliók
Ajkán titokban elhaló panaszt ?
S hogy annyi ajkon forró könny rezeg,
Egynek kedveért némán tűröd azt ?
Istenségedről megfeledkezél ?
A bosszúállás nincs hatalmadban ?
Hogy pokolra vesd a vérszopót
Ki népet gyilkol szörnyű jogtalan.
Midőn az embert megteremtetted
Az volt-e célod, hogy boldog legyen ?
A boldogságnak látsz-e most nyomát,
Csak egy nyomát is látsz-e emberen ?
Az állat a mint érez, ugy tehet —•
S megtudja védelmezni önmagát;
A gerle búg, pacsirta énekel
S a mint érez, ugy zengi el dalát.
De nézd az ember, itt áll szótlanul,
Hallgat mint néma, mint egy kődarab;
Bár keblében zajong az érzelem :
Nem szólhat ő, mert teste lelke rab.
Nem szólhat ő, mert a ki ugy beszél
Mint a mikép érezni megtanult,
Nevedben, Isten, véres bárd alatt,
A végtelenség mély sirjába hull.
Honában a nép, szolga s bujdosó
Keblébe zár bút s keserveket,
És csak akkor sír, midőn nem látja más —
És ezt, te Isten, békén tűrheted ?
De mit ? Isten, hozzád beszélek én
Kit nekem csak a képzelet teremt ; —
A képzelet miként felépité,
Le is rontja trónod oda fent.
És itt alant ki képed viseli,
A millióknak fölkent
,
Majd megfeszíti a nép egykoron
S önnön fejére tesz majd koronát.
Az

Isten

felelete.

(Kulifay Zsigmondtól.)

1.
Ki az, ki ott a
Velem vakmerő
S minden inség
Hazug ajkával

föld golyóbisán
nyelvvel perbe száll ?
és nyomor kútfejének
engem kiabál ?

2.
Ki vádol engem, hogy a népeket
Zsarnokok ellen nem oltalmazom —

S egynek kedvéért a milliókat
Büntetlenül elnyomatni hagyom ?
3.
Ki fest engem mint vérszopók barátját,
Mint sóhaj s nyögésben gyönyörködőt;
Mert tigriseknek körmei közül
Mikor tehetném, ki nem mentem őt ?
4.
Hah ! az ember az ! az én legdicsőbb
Teremtményem a föld golyóbisán,
O emeli fel szavát ellenem
Mért nem segitek nyomorú sorsán. • stb.

A következő versszakokban aztán megmutatja, hogy
az ember maga az oka boldogtalanságának mert, rút
önző, csúszó mászó, a mammon istene.
Ha nem akarnál magasra mászni,
Ha nem gyűlölnéd saját véredet,
Ha a szabadság égi angyalát,
Hazád, nemzeted, szivből szereted :
Akkor te lennél egy sziv és egy kar
Akkor te lennél egy nagy óriás.
Akkor te lennél boldog és szabad.

S végül Isten engesztelődve biztatja az embert
hogy ha megjobbul, eszére tér, újra
Te léssz templomom, legfőbb örömem. . .
Es arcom előtt minden zsarnokok
Mint hitvány bálvány földre hullanak —
És a szabaddá lett boldog népek
Nevemnek örök hálát mondanak.

Az „Indulatroham" 14, a „Felelet 8 25 strófából
áll s mind a kettő magának Kulifaynak kézírása, 8-rét
alakban. Nem tartom magamat illetékesnek eldönteni,
csakugyan Vörösmartyé-e ezen első költemény'? annyi áll
hogy Kulifay ezt határozottan a nagy költő bujdosásában irt művének állítja.
A n y e l v é s z e t t e r é n már korábbról szenvedélyes és fáradhatlau munkás volt. Önéletrajzában mondja
erre nézve: „üres óráimat az etymologizálásra fordítottam. És valamennyi magyar szóhoz, tájszavakhoz vagy
hallás vagy könyvek után hozzá jutottam, mindazokat
végbetűik szerint, azonban az egyneműeket külön osztályba
tévén, elrendeztem. Mivel pedig arról valék meggyőződve,
hogy minden magyar szó eredetét idegen nyelvek segítsége nélkül kitalálni teljes lehetetlenség : igyekeztem megszerezni latin, zsidó, görög, német, francia, ángol, stb.
lexiconokat. Átnéztem Dankovszky és Gyarmati egybehasonlitó, Kassai gyökérszó szókönyveit, Adelung nagy
német lexikonát, sőt még körösi Csoma Sándor tibeti
grammatikáját is. Igy azután végig menten minden magyar szavakon és több mint 100 ívre menő jegyzeteimet már ezelőtt több évvel bevégezvén : az igegyököket
és az „a" végzetű fő-és mellékneveket le ,is tisztáztam. De
a többi még nincs rendbeszedve; pedig megvallom, sajnálnám, ha annyi évi fejtörésem és vizsgálódásom eredménye füstbe menne ; mert lesz idő, midőn a magyar
szószármaztató tudósok át fogják látni, hogy más uton

ezen kivül, valami tudományos és hasznos eredményhez
jutni, teljes lehetetlenség, és ha minden szavainknak
olyan eredetiséget akarunk tulajdonítani, a milyennel
azok nem bírnak, abból a külföld nyelvtudósai előtt nem
tiszteletet és becsülést; hanem csak gúnyt és kinevettetést fogunk aratni.
Midőn meghallotta, hogy Cucor a m. akadémia
megbízásából hozzá fogott a magyar nyelv nagy szótárának szerkesztéséhez, nem nyughatott. „Szeretnék ha
csak egy óráig is szembe lenni vele, jegyzeteimet óhajtanám vele közleni, annyival inkább, mivel ugy veszem
észre, hogy valamint néhai Kiss Bálint úr, ugy ő is
magyaromániában szenved/ Fel is rándult Pestre ; de
Cucorral nem beszélhetett. Később a 60-as években, a
m. tud. akadémia egyik ülésén Dr. Ballagi ismertette
Kulifay nyelvtani munkálatát, ugy gondolom minden
viszhang nélkül.
Irt bírálatokat a Papidolgozatok mellett megjelent
„Prot. e. irodalmi ismertetőbe. Ugyanez időtájt az Ujtestamentomot is forditá, melyből a mutatvány (Máté V.
VII. része) a Papidolgozatok mellett jelent meg. Nem a
szószerintiséget, hanem az érthetőséget, tiszta jó magyarságot tűzte ki itt főcélul; elve lévén, hogy ide nem anynyira az eredeti nyelv szoros ismerete, mint inkább a
szent íróknak, kölönösen Jézusnak szellemébe való behatás és józan el nem fogúit ész kívántatik. Művét a nép
kezébe szánta, „annak van — u. m. — legnagyobb szüksége minél érthetőbb forditmányra.* Azok számára, kik
a papi dolgozatok e füzetét, melyben a mutatvány van,
nem birják, legyen szabad ide irnom Kulifay fordításából néhány sort.
„Vll-ik rész: (1-2. vers.) Ne Ítéljetek mások felől
kíméletlenül, nehogy titeket ís kíméletlenül megrostáljanak mások. Mert a mily szigorún ti ítéltek meg másokat, titeket is oly szigorúan fognak megitélni mások ; és
aminémü mértékkel ti mértek másoknak, nektek is olyannal fognak visszamérni."
(6-ik vers.) „A vallás szentséges tanait ne emlegessétek megátalkodott hitetlenek előtt, kik oly szemtelenek mint az ebek; se a drága gyöngyhöz hasonló erkölcsi igazságokat ne hányjátok mintegy a fertelmes életűek eleibe, kik hasonlók a sertésekhez ; mert megeshetik nem csak az, hogy ezeket kigúnyolván, mintegy
lábbal tapossák, hanem még az is, hogy ellenetek támadván, összemarnak benneteket."
Bod Péter a bibliának, illetőleg a biblia egyes részeinek 22 különböző magyar kiadását említi, ide járul
még a Kámori s Dr. Ballagi, s végül — noha ebből csak
mutatvány jelent meg, de kéziratban az egész újszövetség megvan, vagy legalább megvolt — a Kulifay-féle —
mely mivel legkevésbé tartá szem előtt ama orthodox
sérthetlen elvet, melyet Tóthfalusi a bibliafordítók sine
qua nonjaául harsogtat: „semmit ahoz ne tégy !" egyike
a legkárhozatosabb fordításoknak. De már azért mégis
oda kell őt írni a bibliafordítók sorába. . . O a 25-dik !
Vén ember volt, meg keli neki bocsátani azt a gyarlósá-

got, hogy az érthetőséget tartotta legfőbb elvnek, nem
pedig a jottát.
Ez volt neki az egyházi téren utolsó munkássága.
A nagy idő egész súlyával nehezült vállaira. Az 1866diki járvány, ha bár kis mérvben, őt is megrohanta.
Kilábolt belőle, de nagyon elgyengült, hangja ereje többé
vissza nem tért, segédet kellett tartania, s még azon év
decemberében hivataláról végleg lemond, Székely Károly
szeretett segédje javára, 365 forint nyugdíj és a parochián
holtig való lakhatás feltétele mellett.
A 72 éves agg, sirja szélén fájdalmasan sóhajt :
„negyvenkét évi papi szolgálatom után, a helyett, hogy
valamit kerestem volna, hagyok magam után 2 ezer
forint adósságot."
Kunhegyes büszke volt arra, hogy kebelében két
pap nyomorog s egyik, a nagy Kulifay, két gyermekét
nem birta kitaníttatni papi jövedelméből, hanem adósságot
kellett csinálnia, nem kellett ugyan nyomortól aggódnia;
mert gyermekei, kik miatt az adósságot tette, a sokkal
szerencsésebb pályán lévő Pál testvére után 14 ezer forintot örököltek s magának is volt 40 hold földecskéje
„de ezt — mondja ő — nem papi hivatalomból kerestem." Tehát, ha a jó szerencsének e különös kedvezése
nincs, meghal nyomorban azon pályán, melynek utolsó
pillanatig, minden tehetségét szentelé, nyomorban a ref.
e. beszédirodalom egyik legzseniálisabb bajnoka!
Kulifay egyházi-beszédeiről mindig önérzettel emlékezik, tudván, hogy azoknak van becsök, nem múlékony,
hanem hosszú nagy időkre kiható; mégis szerény férfiú
volt. Egy részt őt, másrészt Fördőst igen szépen jellemzi
a következő eset.
Midőn 1856-ban Kecskeméten theol. intézetbe tanárt kellett választani, Fördős, már ekkor kecskeméti
lelkész, az egyháztanácsnak Kulifayt ajánlá igazgató-tanárúl. A szeretett lelkész ez ajánlata egyhangúlag el lőn
fogadva, s Kulifay meghivatott. Az önmagát jól ismerő
Kulifay e meghívást visszautasítja „érzem erőmnek naprólnapra hanyatlását s tudom, hogy oly fontos állomást saját
óhajtásomnak, önök bizalmának s az oskola közjavának
megfelelőleg be nem tölthetnék." Maradt mindvégig Kunhegyesen. Dolgozott zajtalan s csöndesen az utolsó percig.
Egyébiránt, hogy élete teljesen csendes és nyugodt
volt-e, nem bizonyos ; inkább hihető az ellenkező. Két
kard egy hüvelyben, két pásztor egy nyáj élén ritka esetben férhet meg együtt békésen. Valószínűleg ily feszült
viszony lehetett Kulifay és collegája között; erről ugyan
leveleiben nem beszél; de kötött verses alakú önéletrajzában aligha csak költői szólam a következő felsóhajtás :
s Hányszor törtek rám dühös ellenségim I
Hányszor álltak fel rút s liamis vádakkal !
En itt vagyok — és ők elmenének,
Vagy fognak menni, hová Júdás elment.

Családi életére vonatkozólag szintén ő maga mondja :
Mint férj Szokrates, mint apa Dávid
S Eli sorsával vigasztalám magam.
Tűzben edődzik a lágy vas acéllá,

Tűzben tisztul meg arany a salaktul.
Égett Mózesnek csipkebokra is
De semmikép meg nem emésztődött . . .
Szent Pál is az őt marni akaró
Viperát könnyen lerázta karjáról . . .
Engem is a tűz, a kemény próbák
Csak megedzettek s szilárdabbá tettek ;
Megtanítanak a béketűrésre,
S főösztöneim levének arra,
Hogy a munkában keressek enyhülést.
Igy megtapodám az oroszlán kölköt
S járék az áspis kigyón és sárkányon.

E helyek csak gyanittatják, hogy e férfiú élete
nem lehetett teljesen nyugodt. Annál nagyobb érdeme, s
nagy lelkierőre mutat, hogy a kigyók és sárkányok
dacára is
„Éjjel és nappal híven munkálkodott.®

„Szeretnék addig élni — irja 1867. oktober 2-ról
Fördősnek — még egyszer láthatnám még kedves barátom uramat" Ez óhajtása nem teljesült, 4 hó múlva
(1868. febr. 7.) jobblétre szenderült.
A papidolgozatok mellett megjelent arcképéről az
őt személyesen jól ismerő Fördős azt mondja, hogy nem
is hasonlít hozzá. Kiss Bálint akad. festész „csak saját
derék apját tudta hiven adni."
Egyházi beszédeiből kézix-atban mintegy 220 jutott
Fördőshöz. Ezekből szerkeszté a papi dolgozatok XV-ik
füzetét. Az V Vl-ik füzet szintén az ő beszédeiből áll ;
azonkivül a többi füzetekben s a XIV. kötetből álló
gyász esetekre vonatkozó dolgozatokban is, beosztva, sűrűn
találkozunk az ő munkáival, A kéziratban maradtak, ha
megjelenhetnének, egyh. irodalmunkra nézve nagy nyereségnek tarthatnók.
Beszédeit, szerkesztő ur engedelmével, egy külön
cikkben fogom közelebbről ismertetni, tekintettel a legújabb egyházi beszédirodalomra.
SZENTKUTY KÁROLY.

NECROLOG.
F. év Aug. 30-án a győri ev. gyülekezetnek gyásznapja volt: ekkor kisértük sirjába Gayer Sámuel algymn.
igazgató tanárt élete 72-ik s tanársága 51-ik évében.
A boldogult Sárvárott 1805-ben született, elemi iskoláit otthon, az algymnasiumot Győrben a főgymnasiumot és a bölcsészet- theologiai tanfolyamot Sopronban
és Bécsben végezvén; 7 évig Kőszegen s majd 44 évig
Győrben — 1860-tól mint igazgató-tanár, sikeresen
működött.
Mint ember szelid, nyájas, igazságos, jótékony, mások örömében és bajában érzékeny szivvel szívesen osztozó ; mint tanár fáradhatlan szorgalmú, holtig búvárkodó
és tanulni vágyó, társainak igazi testvére s a fiatalabbaknak szerető atyja volt.
Meglepőleg szép hófehér szinű hajú, szakállú, és
ínég viruló arcú öreg úr volt, annyira, hogy hozzá

hasonlót csak elvétve láthatni; de a mily szép és kedves
volt külseje, oly tiszta és mocsoktalan volt jelleme is.
Több évig a győrmegyei bizottságnak, a győri államitanítónő képezde igazgató tanácsának tagja s az egyetemes egyházi törvényszéknek birája volt.
Elmondhatjuk róla, hogy holtig tanult és tanitot*
Junius végén még tanítványaival vizsgát tett s a többi
vizsgákon elnökölt; de már jul. hó közepén betegeskedni kezdett s néhány napi szenvedés után aug. hó 28-án
jobb létre szenderült.
Özvegyet és árvákat nem hagyott, mert meg nem
nősült, de hátrahagyta a tanitványoknak, kikhez atyai
szeretettel vonzódott, hosszú sorozatát.
Temetése, melyet a győri ev. gyülekezet rendezett,
prot. egyszerűsége mellett nagyszerű volt. Jelen voltak ott a
városban létező minden tanintézet képviselői felekezeti külömbség nélkül, egyházunk és városunk értelmiségének
nagyrésze, a győri esperesség képviselői és a hálás tanítványok igen szép száma.
A háznál Ft. K a r s a y S á n d o r superintendens- a
sírnál pedig Nt. H o r v á t h S á n d o r lelkész urak mondottak a boldogult érdemeihez méltó halotti imákat.
Áldott legyen közöttünk emlékezete.
Győr, szept. 4.
F. P.

I R O D A L O M .
* A nemzetiség

és

a nemzeti nyelv. Hazafias el-

mélkedések. Irta H o f f m a n n M ó r . Nagy-Kanizsán.
Nyomatja és kiadja Fischel Fülöp. Kis 8-rét, 175 lap.
E munka egyike azoknak, melyek telve vannak lelkesedéssel, s melyeknek minden sora az igaz hazafi aggodalmát árulja el féltett kincsünk : nemzetiségünk iránt. Hoffmann szóban levő kis munkájában szemünkre hányja a
bűnös közönyt, az érzéketlenséget, melynélfogva nemzetiségünket és nyelvünket elhanyagoljuk s kifejti a cultura, a nevelés, a hölgyek, az iskola, a színészet és a
sajtó hatását a nemzetiségre, kijelölvén egyszersmind
azon irányt is, a melyben az említett tényezőknek hatniok kell, hogy a lételünket fenyegető kórállapot megszűnjék. Óhajtandó, hogy Hoffmann munkája, mint alapos gondolkozás és tanulmány eredménye, minél szélesebb elterjedést nyerjen. Különösen a tanítók, nevelők
vehetik annak hasznát; mert állásuknál fogva ő nekik
vannak legsúlyosabb kötelességeik a uemzetiségi érzület
kifejlesztése tekintetében.

KÜLÖNFÉLÉK.
* T. Szerkesztőség! Becses lapja 35. számában
méltóztatott „Az iskolai takarékpénztárak Magyarországon" cím alatt az imént kiadott füzetke megbírálásában

azt az észrevételt tenni, hogy a kimutatás hiányos, mert
nincsen benne emlitve a b e r e g s z á s z i , a l o s o n c i ,
a n a g y - k a n i z s a i , a z a l a e g e r s z e g i stb. szintén
létező isk. takarékpénztárak. Csak örömömre szolgált
ugyan, hogy több isk. takarékpénztár létezik már nálunk
mint én számitottam, de bocsánatot kérek, uekem ezekről
nem volt tudomásom. A lapokban felkértem ugyan mindazokat, kik isk. takarékpénztárakat életbeléptettek, hogy
méltóztassanak engemet az ügy mibenlététől, menetéről,
eredményéről és a nyert tapasztalásról értesíteni. Azokat,
a kik szívesek valának kérésemet teljesiteni, fel is vettem kimutatásomban ; de a kikről nem volt tudomásom,
azokat természetesen nem lehetett számításba venni Ha
ezek és talán mások is szívesek lennének a hiányt kipótolni, engemet az ügy állásáról tudósitani, akkor iparkodni fogok azt a közünség tudomására hozni, mi csak
hasznos lehet az általunk pártolt és támogatott üdvös
intézménynek.
W E I S Z BERNÁT FERENC.
* A pozsonyi ev. lyceum tanév-nyitó ünnepe e
hó 3-án tartatott meg. Csecsetka Sámuel igazgató, megnyitó beszédében a lefolyt tanév történetét adta elő Szépen emlékezett meg a mult évben elhunyt Emericzy
Lajos tanárról, ki közszeretet és tiszteletben 30 évig működött az intézetben. Egyúttal bemutatta Schneller István
újonnan meghívott theologiai tanárt, s meleg üdvözlete
kijelentése mellett, tanári székébe beiktatta. Schneller úr
erre, székfoglaló értekezést tartott a theologia helyéről a
tudományok között. Végül Mossóczy L. kir. tanácsos, mint
egyh.-felügyelő buzdító és intő beszédet tartott az ifjúsághoz.
* Kolozsvárit az unitáriusok évi rendes főtanácsi
ülése, f. hó 2-án nyilt meg. Ennek kapcsában fölemiitjük,
hogy Sepsi Szentkirályon a faluban többséget képező reíoi 'mátusok, omladozó templomukban isteni [tiszteletüket
többé nem tarthatván, azon szép egyességre léptek az

unitáriusokkal, hogy míg uj templomot építenének, az ő
imaházukban tartják istenitiszteletüket. Szép példája a
tíirelmességnek, hogy egy ugyanazon templomban egyik
vasárnap a ref. lelkész és tanitó, a másikon az unitáriusoké
fog szolgálni.
* A világ vége Shipton anyóka, híres jövendőmondó
volt Angliában a XV. században. Igen érdekes jóslatát tartotta fönn a British Museum egyik régi könyve,
melyet közlünk a Journal Protestant után : „A szekerek
lovak nélkül fognak menni — igy szól a jóslat, — s
némely baleseteket okoznak az embereknek. — A gondolatok egy perc alatt fogják körül járni a világot. A
víz még több csodát mivel. A világ olyan lesz mintha
föl lenne forgatva és aranyat találnak a fák gyökerein is.
— Át mennek az emberek a hegyeken, ló vagy szamár
segélye nélkül. A vizek alatt utaznak, ott alusznak és
fecsegnek. Még a levegőben is fognak embert látni A
vas a víz felszínén fog úszkálni, oly könnyedén mint a
sajka. Aranyat fognak ásni oly földön, melyet ma még nem
ismerünk. A tűz és viz megváltoztatják a világ arculatát.
Angliában egy zsidó a legnagyobb tisztességben részesül. És
a világ vége elkövetkezik 1881-ben." Részünkről gyanús szemmel nézzük azt a régi könyvet, s még inkább
tartalmát. Shipton mámi kitett magáért! Ha csakugyan
ő és pedig a XV. században mondta volna e jóslatot,
még magunk is hajlandók lennénk hinni a bűbájosok jós
tehetségében.
* Tanár választások. Tóth János técsői tanító
máramaros-szigeti, Göbölyös Sándor czeglédi segéd-tanitó
gyomai ref. tanitóvá választattak meg.
*

Adakozás

az

országos

protestáns

árvaházra.

Éri Ferenc pacséri ref. leik. pappá lett megválasztatása alkalmával tett alapítványa egy évi kamatjával együtt 108 frt.
S z e r k.
Tiszt.

Z H Z I I R . i d i e t i é s e i k : -

B Á T H
már 20 év óta fennálló

elSÖ rangú

MOHnak

könyvkereskedésében

taia-

segédkönyvek

jutányosán kaphatók, melyek az egyetemeken,
umokban,

fő- és alreáltanodákban,

felekezeti

népiskoltikban,

Budapesten a HAAS palotában mindazon

jogakadémiákban,

tanéirképezdékben,

magéinintézetekben

polgári

felső

iskolákban,

iskolákban,

stb. használtatnak.

felső és alsó

gymnasi-

felsőbb és alsóbb községi

Mindennemű

vagy

segédszerek, jegyzékek stb.

ingyen küldetnek.
Tetemesebb szíves megrendelések árleengedésben vagy bérmentes küldésben részesülnek.
M T Vidéki megrendelések a megrendelés t e ü r t e z M t m m a legnagyobb figyelemmel és pontossággal expeöiáltatnal
A közművelődést előmozdító tanodai-,
ifjúságiönképző-nép-könyvtárak
és egyletek a lehető
árleengedés,
és az üzlet nagy hirü
Minden,

saját könyvkiadásaiból

bár ki által és bár hol hirdetett

ajándék-müvek

müvek R á t h

Mór

által t á m o g a t a t n a k és gyarapittatnak.
által a hirdetett áron azonnal

megszerezhetők

Előfizetési felhívás

„BIBLIAMAGYARÁZATOK A SZÓSZÉKEN"

cimű munkára,

Irta BARAKONYI KRISTÓF, ref. s.-lelkész.
A magyar protestáns egyház kebelében megindult mozgalommal, jóllehet egyházi irodalmunk is szép virágzásnak indulhatott; de az encyclopaedisticus és a szorosabb értelemben vett theologiai munkák eredeti kiadása, vagy
a külföldi irodalom termékeinek átültetése közben, a nagy számmal megjelent egyházi beszédek mellett, a biblia
népszerű ismertetésének régen mivelés nélkül hagyott ága, teljesen munkások nélkül maradt. A mit a boldogemlékű
Szikszay „Biblia SZÖvétneké"-vel maga elé tűzött, az ó- és újszövetségi Írásmagyarázat egész kiadására, halálával
teljesen félbeszakadt. A csaknem félszázaddal később megjelent Wohlfart-féle magyarázat pedig egészen más célra
volt szánva, mint a templomi szószékből a nép előtt tartandó biblia-olvasás vagy magyarázatokra, S mert a jelzett
két munkán kivül — leszámítva a ma már csak antiquariumokban található „Bibliatárház"-at és a „Szentírás Summ á j á é t , a „papi dolgozatok* — egyik és másik füzetében elszórva megjelent dolgozatokon kivül mind ez ideig
semmit nem találunk : a nt. lelkészi és tanitói kar kizárólag a külföld, jelesen a német irodalom termékeire van
utalva. Szerencsésnek érzem magamat, hogy egyházirodalmunk ezen rég mivelés nélkül hagyott terén egy valóban
hézagpótló művet bocsáthatok közre, t. B a r a k o n y i K r i s t ó f úr fentjelzett munkájában.

Sajtó alatt van s mé£ folyt ást elö leliet fizetni
.,Bibliamagyarázatok a szószéken" cimű legkedvezőbb bírálattal fogadott egyházirodalmi munkára, irta Barakonyi
Kristóf ref. s.-lelkész. Tartalmaz 20 külön textusra irt, teljesen önálló és legnagyobb részt az a d v e n t i i d ő k ö z b e n
és ünnepi alkalmakkal használható, népies irányú dolgozatot, s azonkívül a függelékben 5 egyházi beszédet.

Előfizetési ára postai bérmentes küldéssel 1 f r t 3 0 kr. a bolti ára magasabb leend.
Midőn a még következő bírálatokra az olvasó figyelmét felhívom, maradtam Miskolcon,

1877. augusztus hó 6-án.

FRJENKEL E. miskolci és nyíregyházi kiadó-könyvárus.
A kiadó-tulajdonos urnák, egyházi irodalmunk iránt több izben s jelen mű kiadása által is tanusitott jó szándékát szivesen elömozdítom, azon nyilatkozatommal, hogy a kiadásra szánt mű, mind tartalmánál, mind világos s tiszta nyelvezeténél fogva nyereség lesz egyházi irodalmunkra : ennélfogva tisztelettel ajánlom ezt a lelkész és tanitói karnak. Miskolc, 1877. jun. 15. Kun Bertalan,
superintendens.
B a r a k o n y i Kristóf, ref. s. lelkész úr „Bibliamagyarázatok a szószéken" cimű művének kéziratát nagy figyelemmel átolvasván,
azt mint egyhnzi irodalmunkban hézagpótló müvet, velős tartalma, könnyen folyó nyelvezete, a szentirásban nagy jártasságot tanusitó,
ügyesen használt bibliai idézetei s általában irodalmi színvonalon álló voltánál fogva, lelkésztársaim figyelmébe s pártfogásába jó lelkiismerettel ajánlom. — Miskolc, 1877. junius 16.
Gyöngyösy
Sámuel,
reform, lelkész.
Tiszt. B a r a k o n y i Kristóf úr által hozzám áttekintés végett küldött „Bibliamagyarázatok a szószéken" cimű dolgozatát én
gondosan átnéztem s mondhatom, hogy ez a mű a pártolást megérdemli, mert irodalmunkban hézagot pótol s tiszta világos nyelven, a szentírási helyek ügyes felhasználásával és alkalmazásával van irva ; kívánatos, hogy mennél szélesebb elterjedést nyerjen. — Budapest, 1877. év
május hó 7-dikén.
3—3
Farkas
József,
theologiai tanár.

ezelőtt ROSENBERG TESTVÉREK
Budapest, IV. egyetem-utca 2. sz.
A z e l s ő liazai t a k a r é k p é n z t á r p a l o t á j á b a n .
A közelgő iskolai évre ajáiiljuk az elemi-, nép- és polgári

iskolák, úgy a tanitó- s tanitónö-képezdék
tanitói

figyelmébe

t . t a n á r a i és

flllisail felszerelt

iskolai-könyvkereskedésünket,
hol

a hazai

iskolákban

használt

minden

t a n - és segédkönyv

mindenkor készletben található.

Tömeges megrendeléseknél kedvezmény nyujtatik.
-A- megrendelésed gyorsan és pontosan telj esittetnels.
Mély tisztelettel
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Dobroivsky

és Franké.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: Dr. B a l l a g i Mór. Főmunkatárs: F a r k a s J ó z s e f .
Nyomatott: Deutsch M.-féle művészeti intézet Bndapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

97.

Huszadik évfolyam.

SJE.

Budapest, 1877. szeptember 16.

P R O T E S T Á N S

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Szerkesztő-

Előfizetési d.ij:

és

Hirdetések dija:
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
kiilön 30 kr.

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

K I A D Ó - H I V A T A L :
VIII. ker. Mária-utca 10. sz. I. em.

kis életem is

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetősök
folyó hó végével lejár, annak megújítására
felkéretnek.

bele van

foglalva ezen nagy

egészbe,

hogy az én szerény állásom is, melyet ezen világban
elfoglalok,

nem

a játszi esély, nem a vak véletlen,

hanem a minden dolgokban tevékeny lélek, egy mindent

körülövedző

gondviselés

által

van

elrendelve,

hogy igy ezen a helyen is, a melyen én állok, annyi

Vallás-e a liberális

jótékony

protestantismus?

utjai

(Folytatás.)

melyek
Az istenfogalomból származnak a vallásos a l a p érzületek, a kegyes sziv I s t e n iránti
is.

alaphangulatai

Ha Isten a világtól külömböző, mint az örökké-

való a mulandótól, mint

a korlátolt a korlátlantól,

napfény
ezen

üde

forrásokból

minden

prophetáját

elfogá,

mely

Izrael

midőn I s t e n közelsége érzetében

sugarakat

mennyivel
Szemeim

látni

tet élhessek, csak a k a r j a m

létű ember szivének első érzelme

amaz érzület,

csak

akarják;

életem

legyenek,
az üdvnek

hogy igaz emberi, órtékteljes ós igy szerencsés

mulandóban

irányában a h ó d o l a t ,

ragyogni,

annyi forrásai fognak fakadni és szeliden csörgedezni,

mint a tökéletes a tökéletlentől: ugy a bűnös, rövidleend az ő Istene

fog

megvilágosíttatnak,

meríteni.

ezen

Igy

kezeimet, ezen

minden végesben és

találkozzunk, a természet

lélekkel

tüneményeiben

használni

éle-

fenségének

ós dicsőségének

nyomdokait tiszteljük, az emberi történet minden fordulataiban az ő utait lássuk ós az ő Ítéleteit

szem-

a templom küszöbét megrendülni hallá, a r c á t elrejtve

léljük, a mint jutalmazva, vagy büntetve

mondá : „ J a j nékem . . . mert megfertőztetett a j k ú

és óránkónt

vagyok és fertelmes ajakú nép között l a k o m " (Esaias

népeken,

6, 5 ) ; azon

villámokban és haragos mennydörgésekben, hogy fáj-

érzület, melytől

áthatva

a Publikánus

szemeink

majd

előtt

észrevétlenül

feltűnnek
szeliden,

naponként

egyeseken ós
majd cikázó

m o n d á : „Isten légy irgalmas nekem bűnösnek" ( L u k .

dalmasan

18,

a sziv dobbanásaiban is az ő szavát halljuk

1 3 ) ; a mely érzületet a költő az ö pásztorának

vasárnap reggeli hymnusul adott szájába :

okos

lélek

által

az

emberek szivei. —

ós véresen sebző csapások közt a világ

Igy

és alá-

ezen lágyan

ringató ós édesen ölelő keblen kinyugodjunk és enyhet keressünk,

De ha Isten egyszersmind a világban
lépünk ezen világba, azon

fel

zatosan előtte meghajoljunk, minden romboló viharok

» 0 süsses Grau'n, geheimes Wehen,
Als knieten Viele ungesehen
Und beteten mit mir.«

ós magát kinyilatkoztató lélek, akkor

jajdulnak

jelenlevő

bizalommal

bizalommal, hogy ez egy

vezetett, az ész által

kormányzott

mint

a gyermek

édes anyja szerető

ölében. É s ha majd egykoron ezen porból való r u h á t
letesszük

é s a szem

biztosan reméljük

és

a halálban

megtörik:

higyjiik, a mennyiben

akkor
a lélek

magva a test feloldásakor individuális a l a k j á b a n

világ, hogy minden a maga helyén jó és bölcs, nem

vább él,

pedig

a por

mak tulajdonába esünk, melyek játékot űznek szegény

a ki alig lát háza küszöbén t ú l , az uni-

lelkünkkel, hanem a rend, a világosság uj világában

ama

gyermeke,

frivol

pessimismussal,

melylyel

hogy

versummal szemben azt meri m o n d a n i : ez helytelen,

kifejtjük azon

oktalan, és ezen világ a rosszak legrosszabbika. Azon

radtak.

bizalommal

lépek

ezen világba, hogy az

ón csekély

nem

sötét, pokoli, damonikus

to-

csirákat,

hatal-

melyek itt kifejletlenül ma-

Ez leend modern kegyességünk.

PJzen isteniem
madik

bizalomhoz

fog még mint har-

vallásos alapérzülefc csatlakozni: „ a z

parancsolatjai

iránt

való

Isten

engedelmes-

százszorosan
durva

Ha

Isten

ki,

magát

akkor

a világ rendjében nyilatkoz-

lelkiismeretünk

és

gondolkozásunk

jutalmazza

márványoszlop

kezében

ség."
tatja

jolnak meg, földje az ekének megnyitja barázdáit ós
a

szorgalmas

munkát;

a

és a vastag vászon a művész

a legmagasabb kópzemónyeinek előállítására

szolgálnak.

Végre

a világ az ember vállaira rakott

szükségek és. fájdalmak, nélkülözések

és önmegtaga-

törvényeiben is nyilatkozik és ezen törvényeknek en-

(Jások által eszét ólesiti, akaratját edzi, képzi ós gaz-

gedelmeskedni

ós élvezet leend, mivel nem a

dagítja egész lényét, teremtvén a legszebbet, legfen-

melyeknek

sőbbet

tekintély

öröm

törvényei,

akaratlanul
lényegünk

kinyomata,

engedelmeskedünk,

csak

kényszerítve,

mi

megvetve önmagának elég, önmagában boldog.

hogy,

miglen

magunkhoz

Istennek

vagyunk hivek

Ezen

mely

a világ

mely világi jutalmat

ugy

csak

feladatot

ered

a

magatartásunk

világhoz

is.

Az isteni

meri fel ;

fenyegetéseit

ós csábjait

a világot épitn ; , kultiválni

—

— a protestantismus

istenfogalmunkból

való erkölcsi

az erényt,

nem keres,

a kikben Isten lakozik.
A

a világon;

maguukat, hanem saját igaz

vetjük alá

eleitől

különös benső

fogva a magáénak is-

előszeretettel ragaszkodott

a biblia intéséhez: „mindenek a tieitek, akár a jelen-

lényeg kétoldaluságának — mint mi értjük — meg-

valók, akár a jövendők, akár az élet, akár

felelőleg,

erkölcsi

ti

ményben,

mely egymást kiegészíti, fogja m a g á t ki-

világfeladatunk ezen két követel-

pedig

a

Istené."

Krisztuséi

(I. Kor. 3. 2 2 — 23.)

vi 1 á g t a g a d á s .

annak

jelen

lélek?

hálaadással

annak rendjében és törvényeiben gondolatját és aka-

4 . 4.) „A

kik

nek,"

Kor.

fejezni :
Ha

világ

Isten

ratját

a

ku 11ura

világban

érvényesíti;

és

mindenütt

akkor

a világ

való

nem a gonoszok

teljessége;

(I.

sem

kell

azzal."

(24.

zsoltár I. Timoth.

e világgal élnek,

mintha nem élné-

7. 31.)

tudományokat

sunkra,

csolatjai : ne egyed,

fogva szent

Istennek

előttünk

kinyilatkoztatása.

ezen

Ennél-

világ; szellemünk műkö-

se illesd,

„Az Ú r é a föld ós

semmit

élnek

országa, nem ördögi háló a mi vesztünkre és romláhanem

tanítanak,

melyek

megvetni, h a

„Ne hallgassatok, ha oly
melyek

ingyen
jóllehet

embereknek paran-

meg se kóstold, ingyen
bölcsességnek

melybe Isten

lenni, mindazonáltal csak látszat szerinti

országának drága kincsei vannak rejtve ; buzgó mű-

telet és tettetett alázatosság. (Math. 15,

ködésünk

2,

désének táginezeje az, ama szántóföld,
és

benső

szeretetünk

kedves

tárgya. Ép

azért távol legyen tőlünk a buddhaistikus

világgyű-

a halál,

vagytok, Krisztus pedig az

láttatnak
isteni

tisz-

9, Koloss.

22-23.)
De j a j nekünk,

ha

ezen szózatot: világkultúra,

lölet, a klastrom, mely elzár a világ gondjai és örö-

mint egyedülit halljuk s tartjuk szemeink előtt.

meitől, távol a pietistikus világszidalom,

ettől elbájolva a

fordit a földnek
helyett
világnak"
és

és

„bátor
a

bűnösség

síró szemekkel az égre n é z ; e

megmarkolása
mi

mely hátat

a

gonosz, az ördögi

jelszavunk, nem mivel a végesség

átkát

kell

hordoznunk, hanem mivel

világtagadás

tenők,

mely a másik

képezi

a világhoz

Mily hamar

ép oly

való

emelkednék

mely civilisátiónk

elengedhetleu

erkölcsi
fel akkor

ama

mérve szerfelett könnyűnek találtatott."
vádlólag hangzanék,

igazi

templom, nem a

klastrom, nem a zsinagóga, hanem a világ,
teivel és feladataival.
gal

hordott

köveiből

titkos kéz,

mutató táblájára ezt i r n á :

és

az

oldalát

magatartásunknak.

„Istennel t a r t u n k . " Ép azért Isten imádásának igazi
tulajdonképeni helye,

Ha

hatalmát elfelej-

„meg-

Mily sötéten

mint túlvilági szózat,

amaz ős

kisérte-

keresztyéni intelem: „Mit használ valakinek, ha mind

Az ég csak a föld fáradtság-

e világot megnyeri is, ha az ő lelke megbüntettetik."

építtetik

ás lelkünk a világ

(Math. 16, 26.)

Jóllehet a világ Isten kinyilatkoz-

durva és ellentörekvő anyagain csiszolódik, igy leend

tatasa. de minden alakjaiban és tüneményeiben folyton

erős, igy leend egészséges,

változó,

kéz jelzik

az

világ berendezésével
és

tetteinek

izzadt

homlok és kérges

embert, képezik a jellemet. Az egész
van

mutatja,
szánva.

hogy

feltárja

konyak ós az

titkait.

azért

elmúló kinyilatkoztatás.

A világ

elmúlik az ő dicsőségével, Isten örökké marad, Isten

az az embernek

a változatlan, a világ a változandó, Isten az egy, a

A vizsgálódó szem előtt

világ a sok, Isten a maradandó, a világ a mulandó.

leleplezi sötéten takaró fátyolát ós a
lek előtt

ép

gondolkozó lé-

Ép azért nem lehet, nem szabad az Istenben nyugvó

Törvényei ós erői mozgó-

embernek a világban és a világon kielégítést, megnyug-

ember céljai előtt

szolgálatkészen ha-

vást találni; az ember fiának nem szabad lenni, hová

-éjét Jehajtsa ; csak vándornak kell itt magát tekin-

1

mája, a börzék krachja,

a gyárak nyomasztó füstje,

teni, hol maradandó hajléka nincsen, hol minden csak

egyszóval: midőn a jelenkor minden

muló tünemény.

változása, minden

N e légy tehát rabja a múló

földi

legkisebb

szél

napieseinéiiynyeli
lebbentósre

javaknak, hanem légy bensöleg szabad, a magad ura,

kíváncsi

minden dolog néked legyen alávetve, ne te a dolgoknak.

fenyeget, hogy minden komolyabb gondolkodás, kere-

Mentsd meg mindenek előtt lelkedet — ez marad a

sés, kutatás az óletalakzatok mindig növekedő külön-

keiesztyónsógnek az emberhez szóló alapkövetelménye.

félesógóben elvész, eltéved, mint lepke a virágtengerben,

A világ nehéz csapásai ellenében igy kell hogy szól-

kipked-kapkod

jon :

gyümölcs nélkül.

nem félek tőletek,

azon uton haladok,

melyet

az én Istenem jelölt ki nékem, ti nem fogtok meghajlítani

engem,

siró szemeim a hit csendes ölében

gondolkodása ós számítása

fólően

ide

is

oda

is,

azon veszélylyel

eredmény,

élvezhető

(Vége következik.)
ERMEL

GYULA.

találnak édes vigaszt. És a világ csalogató csábjaira,
mihelyt azok lelkiismeretének édes nyugalmát, szivének
békéjét,

kötelességének erős érzetét zavarni akarják,

kell hogy így szóljon:

„távozz tőlem te kisértő,

te

nem akarod azt a mi isteni, hanem a mi emberi. Ez
ama termékeny talaj,

amaz erős alap,

melyben

az

igaz vallás buján tenyészik ! A z ember a világ véges
és muló lényeinek elszomorító környezetéből,
lisátió — legyen az a legfenségesebb —
fájdalmából ifjú erővel emelkedik ki,

a civi-

nyomorának

elrepülve egy

maradandó lényhez, mely a szomorúan tátongó lelkiürességet megtölti s hol a világ csak sivatagot
párságot

hagyott,

azt

viruló

ligetté

változtatja.

koA

világtagadás ezen ereje képezé a világtörténelem nagy
jellemeit, egy Mózest, ki Egyiptom gazdagságát, aranyát, ezüstjót megvetó, hogy népével gúnyt, bántalmat
ós nélkülözést t ű r j ö n ; egy Jézust, a ki nem akart semmit, hová fejét lehajtsa, egy Pál apostolt, ki így szólt:
„Tudok megaláztatni, tudok bővölködni i s ; mindenütt
és mindenekben megtaníttattam, mind a bővölködósre
mind a szűkölködésre. Mindent cselekedhetem a Krisztus által,

ki engemet

megerősít" ; egy Luthert, ki

egy ellene szövetkezett világgal szemben az alázatosan
merész szózatot hallatá : „ I t t állok, másként nem cselekedhetem, Isten engem úgy segéljen" ; egy Zwiuglit,
ki midőn bíbornoki kalappal kináltatott meg, ha megtagadja meggyőződésót,

igy f e l e l t :

Krisztus

mint

szegénységét,

a

„Inkább akarom

pápai

tányérnyalók

kincseit."
A

világlemondás,

a világtagadás ezen követel-

ményét annyival nyomatékosabban ós hangosabban kell
a jelenkor nemzedékéhez irányozni, mennyivel inkább
tért

foglalnak ós követelnek a kulturfeladatok.

Ha

már máskor is szükség volt a szórakozásra irányzott
kedélyt megfékezni, a munkába ós az élvezetbe merült
lelket céljaira és feladataira
inkább van szükség erre ma,

figyelmeztetni:

mennyivel

midőn a vasútak

lár-

A „Neue Evangelische Kirchenzeitnng" és a
háború.
Ha valaki Messner „Neue Evangelische Kirchenzeitung"-ja számait a török-orosz háború kitörése óta figyelemmel olvasta, bizonyára majdnem mindegyikében talált
egy oly cikkre, mely a háborúra vonatkozott. S ha különös is, egy tisztán egyházi lap hasábjain politikai és a
háborúról szóló cikkeket olvasni • még inkább feltűnő az,
hogy az a lap, mely most Németországban mind a
politikai mind az egyházi sajtóban annyiszor feszegetett
„apostolikum" mellett nyiltan és határozottan fellép, a
mely tehát az orthodox Lutherismus képviselője, ez most
politizál, most ugy szólván kardot ragad az oroszok
által oly annyira hirdetett, a keresztyének felszabadítását
célzó eszméje mellett. Keresztyén, illetőleg vallási szempontból ítélve, ugy hiszem az eszme ellen senkinek sem
leend kifogása, mert hisz nekünk keresztyéneknek azon
kell lennünk, hogy a Krisztus tana minél inkább terjedjen
s az államnak ha e vallás valamelyikbe mint törvényes
felvétetett, kötelessége azt belső fejlesztésében, gyarapodásában, tanainak terjesztésében ha nem is elősegiteni,
de legalább nem akadályozni.
Hogy a török birodalomban a keresztyének sorsa
nem volt — eddig legalább — irigylésre méltó, nem tagadhatja senki sem; de ismét más kérdés az, vájjon
Oroszországban más mint az ó-orthodox hithez tartozó
felekezeteknek nem volt és nincs-e most is szomorúbb
és szánandóbb sorsa mint a törökországi keresztyéneknek ? Persze, oda nem terjed ki a „Neue Ev. Kirchenzeitung" figyelme, valamint oda sem, s azt nem is méltatja, hogy Törökország megígérte a keresztyének sorsán való könnyittetést; elfeledi, hogy reformjainak keresztül vitelére nem engedtetett neki idő, elfelejti — ugy
látszik — a vallást s képes saját véreit feláldozni, midőn
valakinek tömjénezhet. Mert az már csak világos dolog,
hogy kedvében akar járni olyanoknak, a kiktől netalán
idővel jutalmat is kaphat, szlavophil cikkeiért netalán egy
kis keresztet!
Különös dolog is az, midőn valaki a legtisztább
tanokat véli vallani s vallomásaiból egyszerre a szere73*

tetlenség bukkan elő. A „Neue Evang. Kirchenzeitung"nak mint a keresztyén hit és élet valamint az „Evangelical Alliance" organumának egyik föladatának kell hogy
legyen, a szeretetet, békét mint szintén — kitűzött céljánál fogva — a népek és vallások közti türelmet hirdetni, feladatának kellene lenni, ha már háborúról akar
irni, annak sanyarú következményeire figyelmeztetni, a
mely belőle a keresztyénségre háramlik ; figyelmeztetni,
hogy Oroszország — mert hisz nem tudhatta és nem
tudhatja ő lesz-e a győztes fél — legyőzetése esetében
még inkább veszélyezteti a keresztyének ügyeit; figyelmeztetni egyátalán a vérontás keresztyéntelen voltára.
Azonban ez még mind hagyján volna. De e lap
— sajnos — igazságtalan is. Mert utolsó számában (szept.
1-ről) a humanismus leple alatt egyenesen a törököknek
rója fel Bulgária elpusztittatását, midőn azt mondja : „lm
Uebrigen führt die Pforte den Krieg mit allén Mitteln.
S i e l a s s t Bulgarien in eine Wüste verwandeln" stb.
Az oroszok vereségei annyira fájnak e lapnak, hogy
elfeledi, ki provokálta a háborút, elfelejti, mily módon
izgatta fel maga Oroszország a mult évben törvényes souverainje ellen a szerbeket, montenegróiakat, s most újra
teszi ; nem gondolja meg, hogy a midőn pártjára kél
egy igazságtalan ügynek, ő maga is izgat. Mert véleményem szerint, a ki az alattvalót ura elleni hűtlenségre
s az engedelmesség megtagadására hivja fel, már az
csakugyan nem hirdeti a békét, sőt midőn a vallás szent
kérdése forog szóban, midőn annak fenntartása és java
jő kérdés alá, s azt arra használják fel, hogy a vallásszabadságot hirdetve, hűtlenségre, lázadásra ingerlünk,
akkor valóban a vallás szent tüzét, a melynek épen a
hatóság iránti hűségre és engedelmességre kell vezetni,
(I. Rom. 13.) jezsuitikus fogássá alacsonyítjuk, aljas
eszközzé, a mely a célt szentesíti. Ugy látszik, a „Neue
Evang. Kirchenzeitung" e tévedésbe, sőt bűnbe esett,
midőn az oroszok pártját fogja.
Ezen egész fejtegetéssel nem akarok egyebet mondani, mint csak azt, hogy ott a hol egyházi dolgokról
van szó, hagyassék ki a politika. S ezt Messner úr is
beláthatná! Egyházi lap szolgáljon tisztán egyházi dolgoknak s ne feszegesse a politikát s ne akarjon mások
— politikai lapok — dolgaiba avatkozni. Igen jó lesz,
ha Messner úr figyelembe veszi még az ág. hitv. 28-ik
cikkéből a következőket: „Darum soll man die zwei
Regiment, das geistlich und weltlich nicht in einander
mengen und werfen, denn die geistliche Gewalt hat ihren
Befehl, das Evangélium zu predigen und die Sakramente
zu reichen, soll auch nicht in ein fremd Amt fallen, soll
nicht Könige setzen oder entsetzen, soll weltlich G e s e t z
und G e h o r s a m der Obrigkeit nicht a u f h e b e n oder
z e r r ü t t e n , soll weltlicher Gewalt nicht Gesetz machen
und stellen von weltlichen Handen, wie denn auch Christus selbst gesagt hat: „Mein Reich ist nicht von dieser
Welt!" stb.
FIIINT

LAJOS.

ISKOLAÜGY.
A dunántúli ev. e. kerület népiskolai bizottsága
jelentése az l876/7-diki iskolai évről.
Ft. egyházkerületi gyűlés !
Iskolai jelentésünk forrásáúl szolgálnak azon adatok,
melyek az ev. egyetemes gyűlés tanügyi bizottsága által
készített három táblázat útmutatása szerint esperességenkint gyűjtettek.
Nem állithatjuk ugyan, hogy előterjesztésünk a
pontosságban és a valósággal való egyezésben többé
semmi kívánni valót nem hágy, a minek oka, hogy az
iskola látogató bizottságok között többen voltak, kik nem
igen igyekeztek — ha szabad magunkat ugy kifejeznünk
— kezünkre járni. Nagyon dicséretes kivételt érdemelnek
Tolna-Baranya, Vasiközép, Sopron városi, somogyi, részben fehér-komáromi, valamint Veszprém két iskola látogató bizottsága. Mindamellett, kivált a mi fő, t. i. az
iskolakötelezettek, bejárók és be nem járók számát illeti,
ezek egészen megbízhatóknak látszanak. Még is óhajtandó, hogy jövőre az isk. vizsgáló bizottságok — az
utasítások semmi fáradságba nem kerülő felhasználásával
— ép oly szabatosan és h a t á r o z o t t számokkal töltsék
be a rovatokat, mint ezt az utasítás meghagyja és fent
dicsért társaik megtették.
Ezek rövid előre bocsátása után van szerencsénk a
következő isk. statistikai adatokat előterjeszteni :
I. T á b l á z a t szól a tankötelezettek, az iskolába
járók számáról.
Tanköteles gyermek volt :
6 — 12 éves fiú 13213; leány 12625; összes. 25838
13—15
4461;
4400;
8870.
ezek összege: fiú 17674; leány 17034; főössz. 34708.
Ezek közül j á r t :
fi
Elemi iskolába
. . . 12655
Ismétlő iskolába . . . 2766
Felső vagy polgári iskolába
53
Magán intézetbe . . .
11
Középtanodába
. . .
201
Összesen bejártak. . T 15686

leány
12142
2677
43
62
—
14924

összeg
24797
5443
96
73
201
30610.

Az iskolába nem járók összege : 1988 fiú, 2110
leány, összeg 4098.
Hanem az ismétlő tankötelesek nincsenek is számba
véve 8 helyen, névszerint vasi felső esperességben 5 helyen; somogyiban 2 helyen; veszprémiben 1 helyen.
Számbavétettek, de taníttatásuk nem foganatosíttatott 63 helyen ; névszerint soproni felső esperességben 2
helyen ; soproni alsóban 4 helyen ; vasi felsőben 5 helyen ;
kemenesaljaiban 1 helyen ; veszprémiben 9 helyen ; győrmegyeiben 2 helyen ; zalaiban 1 helyen ; somogyiban 3
helyen ; tolna-baranyaiban 33 helyen ; győri ujfalúban 1
helyen ; Kőszeg filiáiban 2 helyen.

Mely adatokból az ismétlő iskoláztatás könnyen vételén kivül még az is kitűnik, hogy az iskolába nem járók
nagyobb részét nem a 6—12 évesek, hanem a 13—15
évesek szolgáltatják. Es valóban a 8870 ismétlő kötelezett közül bejárt csak 5443, össz. 62%, nemjár pedig
3427, össz. 38%. Mig a 25838, elemi iskolakötelezettek
közül bejár 24797 össz. 96%, és nem jár 1041 össz. 4%•
Csakhogy itt a benemjáró számjavára kell irni ama 370-et,
mely a felső nép iskolába, középtanodába vagy magán
intézetbe jár, de a melyről nem tudni, ha a 6—12, vagy
13—15 évesek közül került-e ki; de ha mindaz ismétlők
javára irjuk is, még is a 8870 ismétlő kötelezettek közül
3057, míg a 24797 elemi kötelezettek közül 1041 a
benem járó.
II. T á b l á z a t . Mint láttuk a 6—12 éves bejáró
gyermekek száma 24797 ; ezek közül télen nyáron, azaz
az iskolaév kezdetétől fogva a vizsgák idejéig bejárt
20639, csak télen pedig 4158 járt be. De gyanítható,
hogy a „csak télen" járók száma sokra van téve, mert
bizonyos, hogy e rovat cimét több helyen nem jól értelmezték.
Tankönyve volt 24134-nek, hiányzott 633-nak. —
Mulasztott 8991, közülök megbüntettetett 370, felmentetett 8621. Itt kettőt jegyzünk meg : egyik, hogy e rovatok
cime szerint nem a m u l a s z t á s o k , hanem a m u l a s z t ó k száma kívántatik, s néhány helyen világosan a m ul a s z t á s o k száma vezettetett be, ami osztán a mulasztók
számát helytelenül és nem a valósággal egyezőleg neveli;
a másik, hogy a mulasztók nagy számát az idén sok helyen uralkodott gyermekbetegség okozta, melynek folytán
több iskola hosszabb ideig zárva volt. Az iskolából kilépettek közül „csak olvasni" 2201, irni és olvasni pedig
22596 tudott.
313 gyülekezetben működött 370 tanitó, közöttök
5 lelkész vagy segédlelkész volt; 1 pedig valami ügynökséggel is foglalatoskodott; 354 tanitó képesített, 16
nem volt képesített, 344 rendes, 26 pedig segéd volt.
A 12-ik rovat a tanítók nevét, a 13 ik pedig az
egyes tanítók tanítási évét foglalja magában. Ezeket itt
részletesen elősorolni fölöslegesnek de céltalannak is látszik. Mindamellett szolgálati évöket főbb csoportozatokba
következőleg állítottuk össze A legnagyobb szolgálati év
54. Ilyen van a tolna-baranyai esperességben 1, t. i.
Ráckozáron Rühl Ádám. Van még ezenkívül Tolna-Baranyában 50 éven felül 2, t. i. Német-Hidason Lemle
Henrik 50 év, Mucsfán Hentz János 52 év, N.-Sz.-Mihályon a vasi felső esperességben Kieleisz Teophil 53
év, Zalában Vászolyon Piial István 51 év óta szolgál. E
szolgálati évek hallásakor fájdalmasan érezte bizottságunk
hiányát egy oly alapnak, melyből ily öreg szolgák megjutalmazását indítványozhatná, de nem mulaszthatta el
méltányló elismerésének kifejezését adni.
Továbbá 40. évtől 49-ig működik 12 tanitó, 30-tól
39-ig 31, 20—29-ig 67, 10—19-ig 72, tehát 10—54 évig
hivataloskodó tanítók száma 187, a többi pedig t. i. 183,
egy évtől kilenc éve, hogy hivatalban van.

A 313 gyülekezetben van 340 iskola épület, közöttök 302 jó, 38 rosz ; tanterem vau 379, két bérelttel
együtt 381 ; ha feltesszük, hogy a 370 tanitó mind külön teremben tanit, mégis 11 terem áll üresen, pedig
bizonyos, hogy több segédtanító főnökével egy és ugyanazon teremben működik, vagy talán épen gyöngélkedőt
helyettesit. 359 tanitó lakban van a 370 tanitó elhelyezve
a mi csak ugy lehető, hogy a segédek, vagy másodtanitók főnökeikkel ugyanazon szobákban laknak, itt ott
pedig egyes külön szoba van számukra elkülönítve. Egy
tanítóra esik általában 67, egy teremre pedig 65 gyermek, azonban a valóságban ugy van, hogy az ismétlő
iskolásokon kivül egy tanítóra és egy teremre p. o KisPécen 158, Lovász-Patonán 158, Fel-Pécen 177, Tolnában Ráchidason 160, Alsó-Nánáson 167, Ráckozáron 172,
Apátiban 182 esik. stb.
Az isk. tanítási nyelv 195 teremben magyar, 137-ben
német, 30-ban magyar-német, 8-ban vend, 1 ben magyarvend, 2-ben magyar-tót, 3 ban magyar-német-tót, végre
3-ban tót.
Faiskola 186, kert 246, testgyakorló 100, fekete
irótábla 490, fali olvasótábla 5537 ; falitérkép 803, földgömb és tellurium 293, könyvtár 65 van. A természetrajzi és tanieszközök száma nagyon bizonytalan, minthogy
azok vagy egyes táblák, vagy kötetek, vagy darabok,
az adatok szerint volna 4780 a természetrajzi, 894 pedig
a természettani eszközök száma. A testgyakorló készletek
száma pedig egészen megbizhatlan, mert több helyen a
készletek rovatába magát a testgyakorló iskolát vezették
be. Egyébkint a 100 testgyakorlóban volna készlet 262.
A Ill-ik táblázat az iskola jövedelmét és kiadását
mutatja. Készpénz bejött 78,202 frt 75 kr., terményekben 88,512 frt 89 kr., összesen 166,715 frt 04 kr. Névszerint részletezve pedig a jövedelem forrásokat 600,888
frtot érő fekvőségek, u. m. tanitói lakások és tanitói földek után a jövedelem 36,715 frt 32 kr. 30,493 frt 60
kr., tőkepénz után a jövedelem 2227 frt, továbbá bejött
tandíjból 18,860 frt 54 kr., állami segélyből 50 frt, községi segélyből 10,398 frt 60 kr., egyházi segélyből 1349
frt 48 kr., egyházi kivetésből 97,114 frt 10 kr., összesen mint feljebb 166,715 frt 04 kr.
Ebből kiadatott rendes tanítóknak 147,695 frt 81
k r ; segédtanítóknak 5336 frt. E szerint egy rendes tanítóra esett, hozzá számítva a lakás értékét is, 416 frt 96
kr. Azonban a valóságban ugy van, hogy p. o. Téten
850 frt., Dreyhütteni — vasi felső esperességben — tanitó fizetése 137 frt. Továbbá 61 helyen 300 frton alóli
10 helyen pedig 200 frton alóli a tanitó fizetése. E 300
frton alóli fizetésből legtöbb jut ki a tolnai és vasi felső
esperességek tanítóinak. Az egyes segédtanítókra esett,
talán nem csalódunk, ha állítjuk, hogy a lakáson s talán
az élelmezésen kivül is 205 frt 23 kr. Továbbá kiadás
volt fűtésre, tisztogatásra 9363 frt 87 kr., tanszerekre
1107 frt 74 kr., szegény gyermekeknek 411 frt 12 kr.,
egyebekre 1993 frt 81 kr., összes kiadás 165,908 frt

35 kr., megmaradt 806 frt 69 kr. E szerint minden egy
gyermek taníttatása 5 frt 97 krba került.
Ezekben volt szerencsénk ez évi isk. statistikai ismertetésünket a mellékelt I. II. III. táblázatok kíséretében előterjeszteni.
Bemutattatott bizottságunknak Papp Ferenc magán
tanitó s bizottsági tag „tankönyve," melynek tartalma 1.
Földrajz, 2. Magyarország története, 3. Alkotmánytan,
4. A ker. egyház története, 5. Természetisme, 6. Gazdaságtani ismeretek, 7. Magyar nyelvtan.
Miután az egyes tagtársak e művet előzetesen behatóan tanulmányozták, annak nyomtatásban megjelenését népiskoláinkra nézve nyereségnek tartják s azt a főt.
tek. egyházkerületi gyűlésnek elfogadás végett ajánlják
csupán a nyomtatás előtti végsimitásra volna szüksége,
melyet talán egy hármas tagból álló bizottság teljesíthetne.
Bátrak vagyunk még — egy nézetünk szerint fontos horderejű — indítványt tenni. Ugyan is tagadhatatlan,
hogy örvendetesen emelkedett egyházkerületünkben néhány év óta a népnevelés ügye. Sokat tett erre az állam
intézkedésein kivü soproni képezdéuk. Hanem azok jobbára csak a theoria terén szolgáltak utasítással; gyakorlati tér, s azon önmunkásság is kellett; e tér az ugy
nevezett tanítói értekezletek által nyílt meg.
Az előbbi,
t. i. a kerületi táblázatoknak volt egy pár rovata, melynek segítségével hivatalosan tudomására jött a főtiszt,
tek. egyházkerületnek, hogy csak nem minden esperességben van legaláb egy — Veszprémben két — ily
tanítói társulat, értekezlet, melynek kevés kivétellel minden tanitó tagja. De nem igen jött több rólok köztudomásra. Legfeljebb magán uton tudhatták meg egyesek,
hogy mily buzgósságal működtek azok, mint hoztak
áldozatot, állítottak könyvtárt, támadtak itt ott buzgó
ügybarátok, kik jó tanácscsal, buzditással, részvéttel épen
ugy, mint pénzbeli segélylyel is gyámolitották a buzgó,
az akaratban erős, de az anyagiakban szegény tanítókat.
- - Azonban az uj, t. i. az „Egyetemes" táblázatokon
nem levén a tanítói értekezletekre vonatkozó rovatok,
ezentúl ez uton semmi hivatalos értesítés nem fog a főtiszt.
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Mohamedanismus és keresztyénség.
A török és muszka képviseletében.
A keresztyénség, illetőleg keresztyén egyház feladata, működése s boldogító hatásáról ejtett vélemények
igen sokszor összekötvék az úgynevezett politikai felfogásokkal. Innen van az, hogy a keresztyén egyház külső
vezérlete s a politikai élet hullámzásai nem egyszer
karöltve jártak, egyik a másiknak most vezére, majd

tek. egyházkerületi gyűlés elé terjesztethetni. Részint ennek meggátlása végett, részint hogy egyházkerületünk
bővebb tudomást is nyerhessen a tanítói értekezletek munkásságáról, tisztelettel indítványozzuk, méltóztassék elrendelni, hogy jövőre évenkint hivatalos értesítések terjesztessenek itt elő egyházmegyéinkben működő tanítói értekezletekről.
Mi azoban jelen indítványunkban csak e két pontra
pzoritkozunk.
a) Terjesztessék elő jövő évi ker. gy ülésünkön
főbb vonásokban minden egyes tanítói értekezlet történti
ismertetése.
b) Utasittassék a népisk. bizottság egy oly részletes programúi készítésére, melynek alapján jövőre egészen egyöutetűleg lehetne ker. gyűlésünk számára összeállítani a tanítói értekezletek évi munkálatairól a jelentéseket.
r

Es most midőn bocsánatot kérnénk, ha a népnevelés nagy fontosságához és a mi teendőinkhez képest
gyönge volt a mi erőnk s kevés a látszata úttörő munkálkodásunknak, midőn alázattal megköszönnénk a bennünk helyzett nagybecsű bizalmat, engedje meg a főt.
tek. egyházkerületi gyűlés, hogy megbízatásunk kétszeri
letelése után visszalépésünkkel ujabb erőknek engedhessük át a tért, melyen mi is akartunk, de fájdalom ! nem
tudtunk többet tenni. Kik is tisztelettel maradtunk ker.
népiskolai bizottságunk nevében is a főt. tek. egyházkerületi gyűlés alázatos szolgái Hering János s. k. e. elnök.
Boda József s. k. világi elnök.
A fenntebb közlött jelentésből látható, miszerint
csakis téves értesülés folytán tulajdoníthatta Bognár Endre
úr e lapok 1074-ik oldalán „a legfőbb — de bármi —
érdemet alólirottnak. Az érdem, a mennyiben t. i. a kötelesség teljesítése érdemnek mondható, az egész isk. bizottságé, mely a lefolyt hat év alatt mindig egyetértve
működött.
HERING

JÁNOS,

volt egyházi jegyző.
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szolgája volt kárára mindkettő azon szabad fejlődésének,
melyre a természetes hatás jótékony, mig a kényszerítő,
az államot ugy mint az egyházat rendeltetése útjáról
eltereli s magát magával ellenkezésbe hozza.
E gondolatot kelté bennem dr. Kerrownak az angol presbyteri egyház püspökének f. hó april 23-án Londonban tartott zsinati beszédében a Törökországra, illetőleg
a mohamedanismusi'a vonatkozó rész, melyben Kerrow az
Izlamról nemcsak kiméletlenül, de igaztalanul is nyilatkozik, midőn azt hamis istenimádóknak s a hatalma

alatti keresztyén törzsekkel kegyetlenkedőnek állítja. *
Kerrownál kiméltesebben, de szintén kevezőtlenül nyilatkozott a magyar orsszággyülésen f. é. junius 26-án a
keleti politika tárgyalásakor Kállay, belgrádi volt consul,
midőn azt mondja, hogy az izlam kizárólagos uralmán
törik meg minden jó akaratú lörekvés Törökországban.
Nem szándékom Kerrow-val vitatkozni, kitől azonban mint püspöktől méltán megvártuk volna, hogy az
izlamról t a n u l m á n y o z á s o n a l a p í t o t t
párt a t l a n véleményt mondjon, s a IX-ik parancsolat
ellen, melyre megesküdött, ne vétsen. — Viszont Kállaynak mint magyar embernek a török nemzet iránti kételyét s aggodalmát nem érintem. De miután nyilatkozatuk a jelen politikai helyzetnek, jobban mondva az
európai állam nemzetközi jogok téves felfogásának s értelmezésének látszik alapot szolgáltatni, s miután sokan
lehetnek, kik a mohamedanismus vagy izlam vallással, s
az ezt képviselő török nemzettel, e legjellemzőbb oldalról nem ismerősök, némi szolgálatot vélek tenni a
magyar olvasó közönségnek, midőn rövid keretben a
mohamedánismust és keresztyénséget a török és muszka
képviseletében felmutatom.
Tárgyam komoly vizsgálatánál alig birok erőt venni
azon mély sajnálaton, mely eltölti lelkemet, midőn az
összes társadalmi viszonyokra, a népek közboldogságának reményeire oly leverőleg ható s az emberiség és
keresztyén vallás legfőbb elveivel homlokegyenest ellenkező államhatalmi eljárásokra gondolok.
A hatalmakat látom az Isten nevére támaszkodva,
a keresztyén nevezetet az egy Istent imádó ártatlan emberek legyilkolására jogosító zászlóul körül hordozni
Lehet-e ezen irtózatos látványt a keresztyén emberi sziv
megdobbanása nélkül elnézni. Es mint keresztyénnek
szégyeneinem kell magamat, s gyűlöletet éreznem az
uralkodóknak a védtelenül elnyomott, lelkileg fejlődni és
mivelődni nem engedett népekre, országokra kiterjedő hatalma felett, mely a keresztyén vallás lelkének a szeretet, testvériség és szabadságnak lábbal tiporása, Isten nevében Istennek szentségtelenitése.
Hanem szóljunk a mohamedanismusról. Az izlam
vagy mohamed vallása a zsidó és keresztyén vallás vegyitéke. A mózesi vagy zsidó vallásból van benne a bojt,
mosakodás, körülmetélkedés, megengedett több nőtartás,
melyeket kelet forró éghajlatán részben a körülmények
indokolnak. A keresztyén vallásból az egy szellemi Istenen
kivül, ki a világot s az ember sorsát intézi s előre
elrendelte, a jövő élet, a jó jutalmazása — a még testi
néphez testi felfogás szerint — az irgalmasság s felebaráti szeretet. Alapult Krisztus után a hetedik században,
kelet azon néptörzseiből, kik Ázsia s Afrika nagy téréin
külön bálványokat imádtak, részben semmi társadalmi s
erkölcsi szabályt nem ismerő kóbor életet éltek, s kikre,
* Dr. Kerrow püspök beszédét kivonatban magyar nyelven az
„Evangyeliomi protestáns lap" f. évi 24. számában közlötte Bethlendi
Endre elkészjelölt.

a keresztyénség ha bár bölcsőjét szintén ott keleten ringatták, apostolai ott prédikáltak : egyesítő és átidomító
hatást nem gyakorolhatott.
A mohamedanismus eltérve prófétája és terjesztői
erkölcsének s eljárásának jellemzésétől, nemcsak mint
vallás, de mint államalkotó hatalom lépett fel, midőn
fegyverrel rombolta szét a bálványoltárokat; s a mózaismus után indulva, s a keleti keresztyén császároknak
a keresztyénség ügyeibe avatkozó hatalmát előképül tekintve, egyesité a vallási s politikai kormányzatot, melyet
Krisztust különállónak jelentett ugyan ki, de a keresztyén
császárok sok századokon át némelyike máig, többé kevésbbé egyesi tettek, s önakaratukat, sokszor vétkes szenvedélyeiket Isten parancsolatával egyenlőnek tekintették
és tekintetik.
Az izlam szerint, a próféta, Isten akaratának végrehajtója, mint világi uralkodó „Isten árnyéka", kinél a
nép minden tagja utolsótól az elsőig feltétlen engedelmeséggel tartozik. A szultánok a próféta utódai, helyettesei. A közelebbi időkig, midőn a derék Midhat a jelenlegi felvilágosult szellemű, de a régi camarilla befolyását
még le nem győzhetett Abdul Hamid szultán szentesítésével a törökországi nagy reformot megalkotta és kihirdetette ; a theokratikus államkormányzat állt érvényben,
melyre saját elveinek erőszakos természetén kivül, az is
hatással volt, hogy az izlammal szomszédos kere&ztyén
uralkodók, kormányzati eljárásukra nézve, nem csak
jó példát nem adtak, de mint zsarnokok a nép jólétének
az emberiségi jogok, az egyén lelkiismereti szabadságának — melyek tiszteletben tartása az első keresztyén
elvek közé tartozik — a legnagyobb mértékben elnyomói
valának s ebben a szultánokat még sokszor felül is
multák.
Sőt tovább mentek, Isten kegyelme s akaratából
állitván magokat kormányzóknak, a keresztyénségről való
fogalmat lealázták s a legszentebb krisztusi elveket, melyek az emberiség, tehát különbség nélkül minden nép
és nemzet fejlesztése, üdve s boldogítása szent céljából
terjesztettek el : embertelen céljaik eszközévé törpitették.
S e ponton már a magukat keresztyénnek nevezett császárok egy sorozatba jönnek a nem keresztyén, de mert
egy személyes Istent hiszen keresztyén fogalom szerint
is, nem pogány szultánokkal, tehát a vak a világtalannak nincs mit szemére hányjon, mert a zsarnok akár
mohamedánus akár keresztyén : Isten átka az emberiségen.
Visszatérve a próféta utódjára, mint az izlam theokratikus intézményének fejére, az egyesitett vallási és
politikai főnökség, melyet a szultán viselt, ha a társadalmi élet és sziv nemesebb erényeihez még nem szokott
s az Isten eszméjére föl nem emelkedett pogány népek
mivelésére mondhatni áldásosnak bizonyult is, később az
állami élet fejlődésére s az egyéni jog és szabadságnak
társadalmi elvvé alakítására, a legnagyobb mérvben bénító volt.
Mert az állam fejének, vallási és politikai tekin-

tetbeu egyesitett korlátlan hatalma, az önérdek és szenvedélyek által vezérelt kormányzat, a legnagyobb akadálya az állami élet fejlődésének s az Istentől minden
embernek szent kincsül adott egyéni jog és szabadság
gyakorolhatásának. Erre nézve igazán elmondhatni, hogy
az egyénnek, családnak, népeknek, millióknak egy ember hatalmától, sokszor egy minden vétkekkel töltözött
zsarnok és környezete szeszélyétől függése, nyomorgatása, kárhozat az emberiség, a föld és ég minden joga
és dicsősége ellen.
Ha a mohamedanismus, a mit vallásának szellemével, főbb parancsolataival, mint az Isten s emberek iránt
való szeretet megegyeztethet, maga magát reformálja s
a próféta király-szultán (alias hitvédő király, mint volt a
francia) hatalmi köre egészen Isten parancsolata az igazság és szeretet legszentebb emberi és isteni törvénye
alá helyeztetik, átalán, ha a török birodalomban a népek egyenlőségének vallási és politikai joggyakorlatának
határozottan törvényes védelem s gyakorlati szentesítés
nyujtatik : akkor az izlam, mely tizenkét századdal ezelőtt kelet miveletlen vad törzseit, a vallás által államilag is egyesitette, s az egy Isten eszméjére, a
könyörület, jótétei s felebaráti szeretetre, mint legfőbb parancsolatokra megtauitá, nem lesz akadály, hogy
a török nemzet, a nyugat-európai népekhez hasonlóan,
azokkal testvéri egyetértésben, az emberi mivelődés és
szabadság pályáján lépésről lépésre bár, ne haladhasson,
s keleti nagy missióját, az ottan még szellemi homály s
elhagyatottságban nagy számmal levő népek mi velőse s
erkölcsi reformálásában ne valósítsa, s ez által magát az
emberiség s keresztyénség hálájára ne érdemesítse.
Ha igénytelen, de őszinte nézetem az izlam vezető férfiainak tudomására jutna : egy fődolgot kérnék figyelmükbe.
A vallás nem csak isteni, de társadalmi iutézmény is sok
tekintetben. — Mint ilyen nemcsak a férfinak, de a
nőnek is meg kell, hogy adja az őt megillető emberi jogot.
A keresztyénség, az evangyéliom örök elvei mellett, hogy
oly ssaládi s társadalmi nagyhatalom lett, az nemcsak a
férfiak hősi buzgalmának, hanem a férfiakkal egyenjogú
nők lelkesedésének is köszönhető.
Hozzák be török testvéreink a nőket a társadalomba s ne mint a férfi akaratának eszközét tekintsék, de
mint a család és társadalom, egyház és hazának olyan
önálló tagját, kinek a férfiú mellett meg van a maga
szép joga és kötelessége, mely .önállás nélkül nem teljesithető.
Mondassék ki törvényileg az egynejüség, s a törvény
teljesítésével maguk a főbbek, élükön a szultánnal menjenek elő.
A korán csak megengedi a több nőtartást, de nem
parancsolja. Hiszen a szegényebb sorsú töröknek most is
csak egy neje van s a gazdagabbaké közt is csak egy
bír tulajdonképen a feleségi joggalDe minden természeti jog, vagy élvezetből származott gyermek törvényessége érvényben levén, ez által,
a mit a mivelt emberi, ha ugy vesszük keresztyéni ön-

érzet megkíván, annak nincs elég téve, s az ozmán vagy
török nemzet, a nők társadalmi kizárásával, a leghatalmasabb
erkölcsi tényezőtől van megfosztva.
Hogy az izlam a török nemzetben, különösen Európában nem csak nem nyomta el az emberi szép erények
fejlődését, sőt azt úgyszólván második természetté tette :
csak rá kell mutatnom. — Az egy Isten tisztelete, könyörületesség s felebaráti szeretet, oly erénye a török
nemzetnek, mely ha jövőben tökéletesbiil is, mint kell,
hogy tökéletesbüljön, de már ma is komoly tiszteletre
méltó.
Nincs példa rá, hogy a török, a jövevénynyel,
legyen az bár földönfutó, kit mások üldöznek, megvetnek :
szeretetének jótékonyságát ne éreztesse. Pedig a samaritánus példájában az ilyet mondotta Jézus az igazi felebarátnak. Arra sincs példa, hogy adásban-vevésben a
török igazságtalan legyen. — Őszintén mondhatom, hogy
mint missionárius tiz esztendő alatt többször fordulván
meg Törökországban, tisztelni tanultam azt a jámbor,
becsületes török nemzetet, melynél Istennek tiz parancsolatját hívebben a legjobb keresztyén sem tartja meg.
Azért, ha a fennebb említett hiányok pótolva lesznek, azt hiszem, hogy az izlam miatt a török nemzet
állami s társadalmi mivelődése felett kétségeskedő G l a d s t o n e k , K e r r o w o k és K á 1J a i a k örömmel fognak
meggyőződni a felől, hogy egy életerős népfaj, mint a
török, mely a régi, egykor célszerűnek bizonyult, de
már ma az előhaladásban gátló vallási szokások, előítéletek helyett a v a l l á s m a r a d a n d ó i g a z s á g a i b a
ö l t ö z i k , méltó a közbecsülésre s a mivelődés, családi
és polgpri szabadság minden jótéteményére s áldásaira.
CZELDER MÁRTON.

A cigányok vallásáról.
Un trait, remarquablé du caractére des
Bohemiens, c'est leur indifférence en
matiere de religion.
Prosper

Mérimée.

Egy francia egyházi lap, a »Bulletin de la Société
biblique de Francé" legutóbbi számában, érdekes cikket
közöl a cigányok evangelizálásáról.
.
E vad és barbar jellemű nomád népet — írja nevezett lap — a keresztyén civilizátió áldásai, máig érintetlen
hagyták. A velők foglalkozók úgy találták, hogy a cigányok még híréből sem ismerik az evangéliomot vagy a
miatyánkot. A szentírásnak cigányra fordítása is eredménytelen maradt, mert ők nem tudnak olvasni, s nyelvűknek tömérdek tájejtése van Legújabban azonban az
emberszerető keresztyének részvéte megkönyörült rajtok,
s leküldtek közéjök Bukarestbe egy missionariust, ki leforditá számukra az úri imát. Egyszersmind tudósította
a londoni biblia-társaságot, hogy a cigányok közül számosan vágynak kibontakozni bűneikből és tudatlanságukból,
s szeretuének elvalakára tisztességes útra térni. Sőt olya-

nok is akadnak soraikban, kik testvéreik megtérítésén
óhajtanának munkálkodni. Ezt bizonyítja egy vándor cigány
muzsikus levele, melyben arra kéri föl a biblia-társaságot,
hogy állítson föl társai üdvére egy kizárólag cigány
iskolát.
Mi is óhajtjuk a Bull. de la Soc. biblique-el, hogy
végre valahára viradjon föl már a cigányokra is az evangeliom napja. De nem igen bizunk egyfelől a Proselytenmachereiból élő ügynökök tudósításában, mert hisz azok
írhatták a cigányok nevében a folyamodványt —, másfelől nem tudunk bizni az oláh-cigányban, azon, a földkerekségén páratlan népfajban, mely egyátalában nem
érzi szükségét a hitnek, mely a szó szoros értelmében,
absolute hitetlen.
Ha valamely nép sorsán kívánunk munkálkodni,
ismernünk kell faji sajátságait, melyeket multjok tár föl
előttünk. Egy-egy nemzet jövőjét, élettörténete fejti meg
előttünk.
Saját kutatásaink nyomán, vegyük csak szemügyre
a cigányok múltját: abból megtanulhatjuk, hogy közöttük
még a hit torzképe, a babona sem tudott gyökeret
verni.
Hazánk területén, Bárdossi és Enessei szerint II.
András, Tomka-Szászky szerint Kún László, Peschel és
Hunfalvy Pál szerint Nagy Lajos király uralkodása idejében*, egyszerre csak megjelenik egy nép, mely, mint a
„szél jegyese", innét elszéledt egész földrészünkön. Senkit
sem kivánt járom alá vetni, de féket nem ismerő természete, az alattvalóságot is megtagadta. Uralomra sohsem
vágyott, de jogot sem kért a megtelepedésre.

dem mindern Egipten oder nicht veit . . . sitz (két vagy
három betű hiányzik, tán bisitz • = beiseit) dar von in
ainer insenlen. Die zugent mer denn sechs oder siben
jar in allém land mit grosser armut und ellend und m i t
g r o s s e r u n t r u w , w a n s í s t a l e n t , was si an komment und wie es in werden mocht mit zoberlisten, warsagen und menger hand fund und list, di si tribent." 2
Németországban, ily korán fölismervén gaz voltukat,
csakhamar megkezdették üldözésöket. Nálunk azonban, a
nép mulattatói, zenészei és bohócai lévén, némi kegyeletben is részesültek. Külön vajda alatt állottak. Erdélyben
utolsó vajdájok az I. Rákóczi György által kivételesen
kinevezett Vallon Péter volt.
A cigány-vajdaság a nemzeti fejedelmek korában
jövedelmező állás lévén, az uralkodók által kitűnő szolgálatok jutalmáúl rendesen főnemeseknek adományoztatott.
E méltóságnak az Approb. Gonst. III. R. 58. T. 1. Art.ban kimondott eltörlése azzal indokoltatott, hogy azon per
abusum becsúszott hivatal a nyomorult cigányság sok huzavonásával jár.
Azóta e nép csak hanyatlott. Mint keleti törzs, szívósan ragaszkodók szokásaihoz, melyekből soha egy batkányit föl nem adott. Már pedig a művelődésben a megállapodás egyértelmű a hanyatlással.
Midőn az egész világ megmozdult, hogy a fejlődés
magasabb fokára emelkedjék : a cigányt e világfolyam
érintetlen hagyta, s megmaradt sátorfájánál. Pedig kétségtelen, hogy a cigányok a művelődés több elemét hozták
magukkal őshazájokból, mely legvalószínűbben Hindostán volt.

Evkönyveinkben a cigányok, csak 1417-ben Zsigmond alatt jönnek elő, kitol hat év múlva védlevelet és
saját vajdáik előtti bíráskodási jogot nyertek. **

Ezen őshonából azonban úgyszólván, mitsem hozott
magával mi arra emlékeztetne, s viszont nem csalogatta
ide az „igéret földének" vagy valami nagy „nemzeti örökségnek" vérmes reménye. Azt sem tudni, Ázsia vagy
Afrika mely sivatagairól hordta hozzánk a szél; azt sem
tudni minő szükség zavarta más égalj alá.

E népet, bevándorlásakor barátságosan fogadták.
A keletről szakadt törzset a középkori felfogás holmi szent
nymbussal vette körül. Ezenkívül abban a hirben állottak,
hogy a bűbájosságban igen kitűnők. Nem is tűrték el a
középkori c gányok, hogy a polgároktól megsértessenek.
A ki egy „pogány "t megütött, ami gyakori eset volt, és
pedig a legtöbbször nem ok nélkül, a szent szék által egy
aranyforint birságra Ítéltetett. 1

Vannak kik egyptomiaknak tartják őket. De e tévállitásnak alighanem az alapja, hogy barnabőrűek lévén,
az al&ío\p = napégetett, barna, melléknevet alkalmazták
rájok, s az rajtok maradt, mint származás név.
Pforzheim városka (badeni nagyhercegségben) vártemplomában, azon pillérnél, mely a sekrestyétől a közép
hajót választja el, — magam is láttam egy érdekes síremléket, melynek eme folirata a cigányok egyiptomi eredetét hirdeti: „Anno dni 1498 vf mentag nach vrbani
starb der wolgeborn her Johan Frygraf v s z k 1 e i n
e g i p t e n dem got gnad des sel got barmherzig sy.'

De a közbecsülést minél hamarább eljátszották.
Konstancba, veszett hirük már előbb érkezik, mint ők
maguk. S midőn karavánjok oda ér, a konstanci krónika
így nyilatkozik róla: „In dem 1430 jar do kam ain
schwarz folk gezogen, hiess man Ziginer, und warent uss
* Bárdossi: Animadversiones de insurrectione nobilium. Budae,
1792. p. 98. — Enessei: A tzigán' nemzetnek történetei. Komárom,
1798. 25 1. — Tomka-Szászky: Introd. in orbis hodierni geogr. Posonii, 1748. p. T.H. — Hunfalvy : Magy. ethnogr. Budapest, 1876.
41. és 514. 1.

Az angoloknál végkép rajtok száradt a hasonlóan
egyiptomit jelentő G i p s i e s, a spanyolok és portugáloknál a G i t a n o s szó. Nálunk is tréfásan P h a r a o n é p e
a nevök. De már egy 1550-ki hegedősünk rázza a fejét,
egyiptomi eredetök kérdésében :

** Pray : Annales Reg. Hungáriáé. Vindob. IV. 275. Zsigmond
salvus conductusát közli Oeffelius : Rerum Boicarum Scriptores. Aug.
Vind. 1763. T. L p. 21.
1
Zeitschr. für deutsche Kulturgesch. Neue Folge. Hannover,
1873. S. 166,

2

1

Konstanzer Ckronik von 307 bis 1466. Nagy ívrét papirkéziratban a Konstaoz városi levéltárban.

Poklul j árának az szegény, cigányok,
— N e m t u d o m h a E g y p t o m-e o r s z á g o k ? —
Tudom otthon voltanak hatalmasok;
Isten veszté, — marada. csak sátorok. 4

A cigányok őshonukból magukkal hozták a különböző mesterségekben való jártasságot, a furfangot, a zene
művészet iránti fogékonyságot; de az enyém tied közt
akkor se tudtak különbséget tenni, a munkakedv, a takarékosság s az elvont dolgokkal foglalkozás képessége,
nem volt meg bennök.
Vallásuk sohasem volt. Se hitvallásuk, se vallásos
szertartásuk.
Hajdan ugy, mint ma, rendesen azt a hitet vallják, a melyet a falu, melynek határán felütötték sátorfájukat. 5 Állhatatlan e nép mindenben; csak ősi természetét nem tagadja meg soha. Mintha egy falka
emberi madár volna, a legelső ellenséges érintésre, könnyű
szivvel vándorol egyik égaljról ama másik alá, hol kevésbbé zaklatott életet vél föltalálhatni. S a mily könynyen változtatja lekhelyét, ép oly hamar tagadja meg
a villást, melyhez az előtt legalább névleg tartozott.
Az egyház szolgálatát igénybe veszik ugyan, 6 de
ez, a keresztyén hivek részéről, kivált régenten, sokakban megbotránkozást szült.7 Egy erdélyi katholikus ember évjegyzeteiben olvassuk: „Anno post partum Virginis 1613. pridie 14. Junij copulatj sunt publice cingary
in templo Caluinistarum a pastore Luca N. H. Vngariensi, q u o d s u m m a e s t i m p i e t a s . " 8
Keresztyén országokban megkereszteltetik magukat,
valamint a kolosma (komapénz) kedvéért gyermekeiket
többször is, ép oly könnyű lelkiismerettel, mint a hogy
mohammedánok közt alávetik magokat a főpap késének.
Görögök közt görög, katholikusok közt kath., protestánsok közt protestáns hitet vallanak.
Ez állhatatlanságból következtethetjük, minő fogalmaik lehetnek a vallásról ? Vagy tán sokkal helyesebben
mondhatjuk, hogy mennyire nincs képzetük sem a vallásról.
Nincs az a szent kötelesség, melyet el ne mulasztanának, nincs oly ima mely elhagyná ajkukat, nincs az
a templom, melynek küszöbét Istenhez vágyó szivvel,
átlépnék. Az erdélyi oláhság közt, közmondásként jár
szájról-szájra, hogy a cigányok temploma szalonnából
volt s megette a kutya. 9
A szülők gyermekeiket oktatás nélkül nevelik, s a
4

Thaly Kálmán: Régi

magyar vitézi énekek.

Pest,

1864.

I. 49.

gyermek megnő mint az Isten bogara, gondozatlan, ruhátlan, bár apja váltig hajtja, hogy ő ruházza anyaszült
meztelen fickándozó purdéját.
Sajátságos népfaj ez. Mint megtestesült gúny, vigyorog sátra rongyai mögül az idegen népek ünnepélyein
vagy küzdelmein. A szenvedélytől megviselt fakó szemeikből hitetlen gúny cikázik mindenre a mi más nép
előtt szent, a mit mások tisztelnek, 1 s a mi parancsolásra vagy engedelmességre vonatkozik.
Ehezképest, közönyösen vagy épen haragosan hallgat mindent, a mi jövendő sorsukra, Istenre vagy átalában elvont fogalmakra vonatkozik. A jámbor téritők is
alighanem falra hányják a borsót, evangeliomról szólva
a puszta vadvirágai előtt.
Egy i'égi példa, mely azonban í-ájok nézve mindég
uj marad, megvilágositja állításunkat, Toppeltinus 2 konstatálja azt a csudát, hogy egy erdélyi cigány, gyermekét az iskolába küldte. A gyermek a felsőbbség engedelmével fölvétetett az intézetbe ; de csakhamar elhunyt.
Halála után a cigányok tüstént a papsághoz mentek,
hogy attól, fiatal rokonuk számára, ki mint diák végezte
be földi pályáját, tisztességes temetést kérjenek ki. Ez
alkalommal egy pap azt kérdezte tőlük, vájjon hiszik-e,
hogy a kiszenvedett ifjú a végitélet napján föltámad ?
Fura dolog azt hinni — ez volt válaszuk, — hogy a
d ö g , az élettelen test újra megelevenül, s majdan föltámad ! Mi ugy gondoljuk, hogy majd csak akkor támad
föl, mikor az a ló, melynek néhány nappal ezelőtt lehúz tuk a bőrét.
Egy magyar nemes asszony szintén beszélgetett
udvari cigányai előtt a boldog üdvezülés jótéteményeiről,
de kinevették, azt mondva, hogy csak az ér valamit, a
mijök most van, halálukon túl nincsen semmi. 3
Igy gondolkozik e nép a hitágazatokról. Az egyházi szertartást sem ismerik a magok körében. Házasságot a vonzalom s rokonszenv alapján szoktak kötni, s
megesküsznek a bodzafa alatt. Létrehozzák a szövetséget
csaknem gyermekkorukban, minden teketória nélkül, nem
ügyelve a vérrokonságra sem.
A családjokban előforduló születést közönyösen veszik, s újszülötteiket, hajdan, állítólag a kocsmában keresztelték volna meg. 1 A halálozás azonban rövid, de heves, kitöréses, őrjöngő fájdalomba ejti őket. Ilyenkor a
kétségbeesés élőképei, s a temetést némi szertartással
végezik.
A közelmúlt években, abaujmegyei Gönc mellett,
1

5

Peyssonnel : Observations historiques et geogr. sur les peuples barbares, qui ont habité les borda du Danube. Paris, 1765. p. 112.
Swinebunie : Travels through Spain. London, 1779. p. 230.
„Thougli they conform to the Román catholic mode of worship, tliey
are looked upon in the liglit of unbelioveís.®
7
Ahasv. Fritschius : Diatribe hist. pol. de Zygenorum origine
ete. Jenae, 1660.
ív szám.
8
Magyar történelmi tár. Pest, 1859. VI. 262.
9
Fr. Griselini: Gescli. des teuiesvvarer Banats. Wien, 1780.

Boué : La Turquie d' Europe. T. II. p. 78.

2

L. Toppeltinus de Medgyes : Origines et occasus Transsylvanorum. Lugd., 1667. p. 55. seqq.
3

Anzeigen aus sammtl. k. k. Erblandern. Wien, 1776. S. 167.
168. Ez értelemben nyilatkozik Predari is : Origine dei Zingari. Milano, 1841. p. 153. „Ignaro o incredulo di tutto, egli ne spera ne
teme alcuna cose öltre la tómba; muore nel solo sent imento della
sua materiale dissoluzione."
4
Toppeltinus i. h. p. 56. ^Infantes in caupona sacris suis
iuitiant, quem actum nefarie Baptismum vocant."

egy, Európát hét éven át keresztül-kasul barangolt cigánybanda telepedett le, mely körülbelől 30 családból
állott. Negyedéve meghalt e sátoros cigányok vajdája,
kit a család tagjai valóságos fejedelmökként tiszteltek.
A holttetemet, a telep közepén tisztán e célra felállított sátorban, nagy ravatalra helyezték, s cifra ruhába
öltöztették. A ravatal körül számos gyertya égett, s a
család tagjai éjjel-nappal, fölváltva búsongtak a halott
felett. A bánatot önmarcangolással, hajók tépdesésével,
arcok összekarmolásával fejezték ki. Sirt, jajgatott, s
halotti dalokat énekelt az egész cigányság. Nem közönséges szertartás mellett vitetett ezután a halott a temetőbe. Harminc sátor-alja, valamennyi férfia, födetlen fejjel haladt a koporsó után, a nők pedig kibontott hajjal
s nyakkendő nélkül követték a gyászmenetet. 1
A temetkezésnél fejtik ki legcifrább szertartásukat.
Papjuk azonban itt sem jelenik meg, azon egyszerű okból, mert nincs, sohasem is volt.
(Vége következik.)
D R . BALLAGI

ALADÁR.

B E L F Ö L D .

A magyar unitáriusok idei egyházi főtanácsáról.
Mi szellemi és erkölcsi közösséget vallunk a szabadelvű protestánsokkal s azok közt e lap nagy érdemű
szerkesztőjével, dolgozó társaival és közönségével, mely
irányunkban mindig méltányos volt, hozzánk rokonszenvet
mutatott s azt tettel bizonyitotta be és a kik egy év előtt
a püspökség ügyében minket őszintén támogattak. Ok
minden életbevágó egyházi és vallásügyi kérdésnél megbizonyítják, hogy a hit és lelkiismeret dolgában a szabadelvűség zászlóját lobogtatják kezeikben s szivöket Jézus
valódi emberszeretetének melege hatja át. E nyílt elismerés a mi hozzájok való tiszteletünk élő bizonysága. A
névben lehet, hogy mi különbözők vagyunk, de a valódi
keresztyénség, a szeretet és türelem religiójában egyek
vagyunk.
Maradjatok is ti, e lap vezérférfiai, fenn ama magaslaton, hová előítélettől s felekezeti elfogultságtól ment
szellemetek a közvéleményben helyezett. Népetek figyelmez rátok, mert ti a lélek és tudás tiszta italával éltetitek
ismeretszomjas lelkét. Nagy száma értelmiségteknek veletek s lobogótok alatt küzd. Mi tiszteljük nemes szabadelvűségteket, bátor harcaitoknak hozsánnát kiáltunk. Fel,
fel a tetőre,-dicsőségére a protestantismusnak, a tudáson,
szereteten és jócselekedeteken alapuló igaz vallásosságnak !
Rokonszenvetekre számítunk, bizalmat fejezünk ki
e lap közönsége iránt, midőn nekik — a par excellence
1
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magyar vallásúaknak — a magyar unitáriusok szeptember 2—5-diki főtanácsi üléseiről néhány érdeklőbb
mozzanatot elmondunk.
Érdekes volt ez összejövetel, mert az új főgondnok
és püspök most számoltak be első évi egyházi közigazgatásukról. E lap olvasói tudják, ho<^y e főgondnok Vargyasi
D á n i e l G á b o r , Udvar hely megye derék főispánja, a
püspök F e r e n c J ó z s e f , az „Unitárius Kis-Tükör14
irója s a kecskeméti ismert ékes szólású felolvasó. Az
árkosi zsinat választásait e gyűlésen hallott eredmények
igazolják. Az élet legjavában levő két oly egyén a zöld
asztal kettős elnöki székén, biztos kezessége a jövőnek.
Történeti név, birtok, fényes politikai állás, erőérzet és
finom tapintat az elsőnél, sok ismeret, lelki önállóság,
inventio, hatalmas ékes szólás, kigyói okosság és galamb
szelídség az utósónál — oly tulajdonai e férfiaknak, miknek csak gratulálni lehet. Ugy látszik, a két elnököt egy
lélek lelkesíti az unitáriusok ügyeinek öntudatos, bölcs és
erélyes vezetésében. Két ily ügyes kormányosa a kicsiny
hajónak megóvandja azt vészes szirtektől, mik szétzúznák,
örvényektől, mik alásodorhatnák és sekélyes pontokra
jutástól, hol megfeneklenék. E szirtek az erkölcsi és vagyonerő megapadása, az örvények a belső viszály és
kötelességérzet meglankadása, a sekélyes pontok, a közöny
és közdolgok iránti elhidegülés. Az unitáriusokban erős
és mélyreható a testületi és köz szellem, ügyeik iránt
buzgók s áldozatra készek. Ily vezetők mellett bizalommal
nézhetnek jövőjük elé.
Az egész országból mintegy hetvenen jelentek meg"
harmada esküdt tanácsosaiknak, jegyezzük meg, önköltségükön, nekik senki napi- és fáradságdijt nem fizet.
Kötelességük és ügybuzgóságuk hozza oda, önérzetök a
dij és jutalom. Nem sok erkölcsi testületnél van ez igy
Magyaroszágon.
A püspök számot adott igazgatásáról s kérte az
ítéletet. A főtanács helyeslette egész teljében „éljen"-t
kiáltva erős akaratú s szíves munkásságu főpásztorának.
Képviselő tanácsára sokat biz ez egyház. Ez viszi
összes ügyeit egész éven át, ilyenkor beszámol ez is.
Most is megtette, a főtanács tetteit megbírálta s ugy
találta, hogy m i n d e n e k j ó r e n d b e n é s é k e s e n
f oly t ak.
Pénzkezelése tiszta, gyarapodó volt, minden szükségeit fedezni képes. Költségvetését nem tudom határozottan, de azt tapasztalásból állítom, hogy ily csekély
jövedelemmel tán a földgömbön egy erkölcsi testület
sem tartja fenn magát, fenntartva egy fő-, két közép- és
egy algymnasiumot, egy püspököt és mellette kellő administratio személyzetet, mely 70,000 unitáriusnak viszi
központi egyházkormányzatát. Tanáraik 6-700 írtért s
egyházuk bizalmáért tanitnak.
Ide igazán unitárius hitbuzgóság kell.
A fő és közép gymnasiumokban s a felekezeti iskolákban a tanügy haladó fejlődésnek indult. Főgondnok
és püspök nagy súlyt fektetnek erre, s erélyesen utána
néznek, hogy a tanári kar és tauitók a tanításban, az

ifjúság a tanintézetek fölkeresésében hanyagok ne le- j annak igazságát. Számunk porszemnyi, de szeretetünk a
gyenek.
hazához és felebarátunkhoz a tenger mélységéhez hasonló.
Az ekklezsiák közvagyonára különös gond fordíttatik. A számadások megvizsgálása, alapítványok hív
kezelése, kamatok befolyása szoros ellenőrzés alatt van.
Különösen az uj püspök beható intézkedéseket tett, hogy
A hallgatás, nem némaság, nem tétlenség jele.
az egyház vagyonereje a szellemivel párhuzamot tartson.
i.
Ejj-napi gondjainak ez egyik kiváló tárgya. Az unitárius
vallás nem az érdek, de az eszmék, az ész vallása —
A pestmegyei ág. hit. esperesség dolgairól eddig
szokta mondani a püspök. Ez világi szerencséhez nem
majd minden évben nyert értesítést e lapok olvasó köjuttat. Magának az unitáriusnak kell tehát vagyonilag a
zönsége. Láng Adolf, t.-sz.-mártoni lelkész, kit szorgaljóllét azon mértékéhez jutni, hogy meggyőződését követmas irogatásaiért, sűrűn termett közleményeiért, jegyzői
hesse. Vagyonilag inegerősítni egyházát vagy legalább
hivatalának buzgó teljesitéseért esperességünkben tréfából
szegényedését meggátolni, ez egyik törekvési célja. Isten
Írógépnek is nevezünk, hűségesen közlötte dolgaink
segítse reá!
menetelét. Egy idő óta azonban, e lapra nézve elnémult,
Angol hitrokoninkkal való viszonyunk folyvást benespereségünk életnyilatkozatai nem lettek általa e lapban
sőbbé, sikeresebbé válik. A püspök erre nagy súlyt fekjelezve. Miután szárnyait e lapokban kipróbálgatá, hihetet s az egyház ennek nagy hasznát veszi. Sőt az angol
tőleg feltette magában, hogy ezentúl a debreceni légkört fogja
rokonszenv egész nemzetünkre kiterjed. Erről a főtanácsi
beszárnyalni. Innen van, hogy Pestre írni rá nem ért,
előterjesztések megnyugtató felvilágosítást adtak.
pedig mint jegyző, mint esperességi hivatalnok az ügyA „Keresztyén Magvető" című folyóirat iránt memenetet mind a két lapba, tehát e lapba is, megirhatta
legen nyilatkozott minden jelen volt unitárius. A Chanvolna, közleményei ugy sem szoktak lenni különben is
ning művei kiadása is folytattatni fog.
dogmatikus tárgyúak. De ha már ő mint jegyző ebbeli
Dávid Ferenc háromszázados emlékünnepére — a
kötelességét nem teljesiti, csodáltam s csodálom, hogy miért
mi 1879-ben lesz — az ő életiratát Jakab Elek irja meg,
nem üti Láng mulasztását helyre a másik jegyző Marmely alkalomra a püspök 10,000 frt alapítványt gyüjgócsy, az irsai pap, aki szintén jártas a tollforgatásban.
tend. Fele már együtt van.
Effata! Ezt mondom a jövőre; mert különben én, a
hívatlan kezdek közléseket tenni, mit pedig kerülni óhajTanáraink természetben való szállással ellátására
tok,
nehogy abba a gyanúba essem, mintha a jegyzőségre
hathatós lépés történt, épitkezés fog történni ismét, mi
aspirálva, arra kívánnám magam képezni s arravalóságomaz egyházban megnyugvást eszközlend.
nak jeleit adni. Tisztelem mindkét jegyzőnket; nem beA választások szerencsések voltak. S i m é n Domokos
szél kenyéririgység belőlem. De ha tisztelem őket többi
hittanár, a hírneves theologus és e lap régi dolgozótársa
tiszttársaimmal egyetemben, tiszteljék ők is bizodalmunkat
közjegyzővé választatott, a kolozsvári főgymnasiumban
s e lapokban való hallgatásukkal ne adjanak okot a felK o v á c s János, az angol unitáriusok ezen kedvelt embere,
tevésre, mintha talán lethargiának adtuk volna magunkat.
a székely-keresztúri gymnasiumban S á n d o r János lett
igazgató, a jeles kolozsvári ifjú pap P é t e r f y Dénes köri
De a tárgyra.
jegyző lett.
Papi értekezletünket e. f. évben Máj. 27-én 28-án
Háladatosan vett tudomást a főtanács a báró BalDomonyban tartottuk meg, szép Gralga völgyén, esperesdácsi nagylelkű alapítványáról. Nemes sziv az, mely a
ségünk Demokritosánál, a humoros lelkű B r o c k é n
eivilizatio és szabadság ily elszánt harcosát, minő a pro- i L a j o s lelkész testvérünknél. Egy—kettőnk
kivétetestantismus, igy tudja szeretni. A főtanács küldöttségilével mindnyájan ott valánk! Az értekezlet a Kandóféle
leg fejezendi ki köszönetét az emberszerető lelkű báróúri kertben vette kezdetét, tehát a természet kies ölén.
nál. De az unitáriusok hitfelekezete hálát érez Török Pál
Elnökünk D o b r o n o v s z k y K á r o l y , péteri lelkész
superintendens, Ballagi Mór és Kovács Albert tanárok
hatalmas megnyitó beszédet mondott. Szivünk érzelmeit
iránt is, a kik, midőn az alapítvány szülemlőben volt, az
tolmácsolá, mint valamennyi elnöki beszédeiben eddig.
unitáriusoknak is belefoglalása mellett melegen szólaltak
Közakarattal lett elhatározva, hogy beszéde mind a két irányú
fel s nagybecsű rokonszenvüknek minden alkalommal biegyházi lapban közöltessék. E beszédről ezúttal felesleges
zonyságát adják.
szólanom ; az ugy is közölve volt már e lapban. Az
elnöki beszéd után a mult évi értekezlet jegyzőkönyvének
A tanácskozások élénken, erélylyel, de atyafiúi szeolvasására tért a conferentia. Ennek nyomán az aszódi
retettel s kíméletesen folytak.
tanoda támogatása újból felelevenittettett. A superintenA püspök az egész főtanácsot vendégszerető házádens urnák az őszi kerületi gyűlésen e tanoda felől tett
hoz ebédre hívta meg. E patriarchalis szokás is még csak
nyilatkozata, az aszódi lelkész indítványa folytán szellőzitt tartja fenn magát.
tetett, mint olyan, mely az esperesség meggyőződésével
Ennyit láttam figyelemre méltónak. Hatalmasabb
nem találkozik. Ugyanis, míg a nyilatkozat szerint a taegyházak nagyobb mérvüleg munkálkodnak. Mi szerény
rönkkel csak kicsinyben terjeszthetjük Isten országát és I noda inkább polgárivá volna alakítandó, a viszonyok épen

azt mutatják, hogy ott egy polgári iskola contiugenssel
épen nem birna.
Lapokat minden kör olvas.
A jövő évi értekezlet helye Galga völgyéről a Tápióhoz, Sz.-Mártonba határoztatott, Lang barátunk szives
meghívása folytán.
Kisebb érdekű pontok után értekezések felolvasására került a sor. Sok időt vett igénybe már annak a
megvitatása is, hogy házi gazdánk humoros felolvasása
vétessék-e elő „a természettudományoknak iskoláinkbani
tanítása" című tárgy felett, vagy pedig Margócsynak véleménye a zsinati előmunkálatok felett. Minthogy azt
mindenki sejté, hogy ez utóbbi dolgozat nem rövid, s
hogy annak pontjai oly nézetcserére fognak szolgáltatni
alkalmat, a mely a conferentiára szánt időt teljesen felemésztheti, hajlandóknak mutatkoztak többen a humoros
irányúnak jelzett munkát vétetni elő. A szóváltást végre
a kényszerhelyzet szakította félbe, a mely szerint itt a
legfőbb idő arra, hogy esperességüuk az egyházkerületre
zsinati véleményét beadja. Hét év óta sürgeti a kerület
az esperességek ily tárgyú munkálatait. Hét év folyton
szőnyegen volt esp. gyűléseinken ez ügy a nélkül, hogy
képesek lettünk volna eredményt fölmutatni. Ha történt is
valami, szégyenletes kevés volt az. Egyik bizottság után a
másik neveztetett ki s espereségünkhöz méltó munkát
egyik sem teremtett. Végre midőn az eredménytelenség
miatt már-már azt volt határozandó kényszerűségből
esperességüuk, hogy az egyetemes gyűlés által az
egyházakhoz beküldött előmunkálatokat ugy a mint
vaunak, minden hozzászólás nélkül elfogadja, akadt
még is ember Margócsy irsai pap személyébe, a ki
esperességünk becsületét a hínárból kimentendő volt:
azonban ennek munkáját is különös sors érte. A mig közigazgatási kérdéseket, elveket fejtegetett, módosításokat,
javaslatokat tett, mindenki érdeklődő hallgatással figyelt
s helyeslő fejbólintásokkal fejezte ki megelégedését.
Közbe legyen mondva, volt is ok reá, mert ha új dolgokat hozott is fel, de azok mind egyházunk itt-ott
nehézkes igazgatásának könnyítését s az ügymenetek
gyorsítását eszközölni hivatvák. Hogy sok közül csak néhányat emlittek: e munkálat szerint az alesperesi hivatal
nem lenne többé puszta cim, sinecura, de lenne az iskola
ügynek kezelője, valóságos esp. tanfelügyelő, kinek közegei a dekanusok, mind meg annyi iskolai körügyelők,
a kik az egyháza, iskolaszékeinek elnökeitől havi kimutatásokat kívánnak be iskolai mozzanatokról, többi közt a
mulasztásokról s viszont havonként vagy évnegyedenként
kimutatást terjesztenek fel az espereshez a ki aztán a
begyült adatok és a vizsgákról adott dekanusi relátiok
alapján évi jelentést olvas az esp. gyűlésen, a mi által
nélkülözhetővé válnék a tanügy előnyére az esp. iskolaügyi bizottság, a mely eddig csakis a vizsgákról szóló s
egyöntetűséget nélkülöző dekanusi relátiok alapján adott,
a mint másként nem is lehetett, szintén hiányos, hézagos
jelentést, nem állván hatalmában s hatáskörében évközben
a felmerült bajok eloszlatását eszközölni.

Érdekes volt hallgatni a felolvasónak a kerületek
új beosztását illető véleményét, mint osztotta be, vagy
alakitotta át az egyes esperességeket, vagy az esperességek egyházait az újból alkotandó kerületek s esperességekbe. Ha kimondanám, hogy mily célból látja ő ezt
jónak, tudom, hogy sokan csak helyeselni tudnák célzatát.
De nem érintem a darázsfészket Tréfából a testvérek
ketteje is megneheztelt, a miért őket egyházmegyénkből
kikebelezni célozza s alsó Nógrádhoz osztaná.
Az is figyelemre méltó volt, hogy a sátoros ünuepek második napját csakis az úrvacsora kiosztására kívánja egészen igénybe venni. Többi közt, mert az ünnep
tárgyára vonatkozó két predikátio az első ünnepnap délelőtt és délutánján untig elegendő s mert az úrvacsora
kiszolgáltatása eddig nem volt kellő és ünnepélyes időben
tartva, mert az vagy az istenitisztelet rendes idejét megelőzőleg, és így korán, vagy az isteni tisztelet után és
igy későn tartatott s így a rendes prédikálás az úrvacsora
kiszolgáltatásának, az urvacsorai beszéd léuyegének és
céljának rovására történt.
Javasolta továbbá, hogy virágvasárnapon s nagypénteken a passió olvastassék s predikátio ne legyen. A
kettő együtt az énekléssel 3—4 óráig való templomban
maradást igényel, mi mind a lelkészre, mind a hallgatókra
fárasztó s a buzgóságot csökkentő. Javasolta a passió
olvasását azért is, hogy istenitiszteletünk egyformasága
némi változatosságot nyerjen, Krisztus szenvedéseiről s
haláláról a bojt más vasárnapján ugy is elegendő alkalom
levén papolni.
A temetési hosszas szertartást is eltörlendőnek s
röviditendőnek véleményezte. Falusi egyházainkban ugyanis
egy 12 éven felüli halott feletti temetési szertartás ennyiből
áll: először az udvarban két egész ének s közbe ima és
szentírási szakasz énekeltetik, az udvarból a menet templomba vonul a mi újra egy kisérő ének mellett történik,
a templomban újra egy vagy két egész ének elzengése
után hosszú predikátio s verses búcsúztató tartatik, a
templomból a temetőig újra egy kisérő ének, a temetőben
ismét egy ének lesz elénekelve. Mind össze csak 3 óra
szükséges az ily temetéshez. Mit csinálhat ez alatt az
iskola s ily temetés után 7 ének és búcsúztató után mit
tehet egy kántortanító, könnyű elképzelni. A javaslat szerint a temetési szertartás vagy az udvaron, vagy a templomban menne véghez egy ének s rövid életrajzi mozzanatokat feltüntető s tanulságokat, vagy intéseket és
vigasztalásokat nyújtó beszédkével.
Míg ily s hasonló dolgokról beszélt a felolvasó, volt
csend és figyelem, s midőn azonban az egyház tanokra
tért s azok felett olvasá véleményét , volt ugyan
csend, de vihar jósló, a mely csakhamar ki is tört, mihelyt a felolvasás véget ért. Egy-két szenvedélyes orthodox
támadást kezdett, a nélkül, hogy szerintem jól meggondolták és megfontolták volna a felolvasó által mondottakat.
Sajnálom, hogy mindent hiven meg nem tarthattam s
hogy az egész szakaszt itt nem közölhetem. Annyit mondhatok, hogy a javitást az egyház érdekében sürgette. Nem

sokat követelt, de még is valamit, indokolván a tudo- j eddig egymással szemben állott telek szivét. Nincs is kétmány tekintetében elmondott nézeteit azzal, hogy maga
ségünk benne, hogy rövid időn lecsillapulnak a kedélyek, és
az egyetem által kiadott előmunkálat a tudomány javítámegemlékeznek mindnyájan, hogy testvérek az Úrban,
sát a zsinat feladatai egyikének tekinti, továbbá, hogy
kikhez nem illik a gyűlölködés ; de hogy ez megtörténaz egyháztagok többé nem jelentéktelen számban hangosan
hessék, co'nditió sine qua non az, hogy idegen elemek
követelik immár a javítást s hogy a teljes vallás szabadegyházi dolgainkba semmi ürügy alatt ne avatkozzanakságról szóló törvényjavaslat int, ha az általa megindítandó
* Tanár választások. A debreceni ref. főiskola
s keletkező mozgalomban veszteséget látni nem akarunk.
második gymnasiumi osztályában párhuzamos osztály állítEz tehát indokolt javaslat s inie mit szült? — vitát,
tatván fel, vezetésére S z o m b a t i J á n o s urat hivták
melyet az által láttak jónak félbe szakasztani, hogy
meg. A szatmári ref. gymnaziumba pedig R ö v i d - V o Brocken testvér felolvasását sürgették. Igy történt, hogy
z á r y G y u l a fehértemplomi államgymnasiuuii tanár váa vita minden megállapodás nélkül véget ért. S az a salasztatott meg a cJassica-philologia tanszékre.
játságos, hogy a conferentia jegyzőkönyve még is azt
* Tanitó választások. S z a r k a F e r e n c diósgyőri
mondja, hogy Margócsy véleménye elfogadtatott egy bizottref. tanitó, a miskolci ref. egyház iskolájában, az első
ság által eszközlendő módosítás alapjául. Fog-e a jegyzőelemi osztály vezetésére megválasztatott. Ugyanott az ág.
könyv kifogásoltatni a jövő' conferentián, az a jövő kérh. ev. elemi iskola személyzete, S t u r m a n A n d o r
dése, egy bizottság dolgozik-e s Margócsy oda adta-e
volt ózdi tanítóval szaporittatott.
dolgozatát — nem tudhatom ; azt sajnálom, hogy Margó* Miskolcon e hó 19-dikén a báró Baldácsi-féle
csyban nem volt annyi önérzet, hogy a nagy közönség
adomány
tárgyalásának évfordulóján közlakoma lesz a
előtti rehabilitálás céljából felolvasásának legalább meglövöldében,
melyre négy magyarországi református, négy
támadott részét e lapokban közölte volna, tartozván ily
lutheránus
s
az erdélyi református és unitárius püspökök
reform irányú egyházi dolgozatok épen ezek keretébe.
összegyűlnek.
Mindebből látni való, hogyha bár a hallgatás szerepét
Nagy Péter, erdélyi református püspök szeptemjuttatta nekünk a jegyzőikar az által, hogy e lapokban
-ber
8-án,
mint a „Kelet" irja, Deésre érkezett. Roth Pál
azon értekezlet történetét nem jelezte, hallgatásunk nem
polgármester,
mint a deési egyházkerület gondnoka a
némaság, nem tétlenség jele. Tudunk beszélni támadókig
válaszúiig ment, főpásztor elé, s ott a kisérethez csatlaa jó ellen is s van köztünk olyan, ha csak egy is aki
kozott. A 23 lovasból álló bandérium a „Némái fogadók"-ig
dolgozik, ha mindjárt nem is találtatik a munkás méltónak
ment
elébe, s kisérte a Krémer-féle gőzmalom irányában
az ő béréi'e.
felállított diszkapuig, hol a tűzoltók, ipartársulatok s az
Sokkal több elismerésben részesült Brocken testvéintelligentia számos tagja várták. Itten Vékony Ferenc
rünk munkájának töredékes felolvasása. Az idő fogyta
gondnok üdvözölte, melyre a püspök köszönetet mondva,
miatt nem lehetett az ízelítőnél többet hallanunk. A szerző
tizenkét taracklövés jelezte a főpásztornak a diadalkamunkáját vagy a jövő conferentiára hagyja, vagy ki fogja
puhoz történt megérkezését. A városban a lakosok sornyomatni
falat képeztek, s viharos éljenzéssel fogadták a vendéget.
Hogy a conferentiát kedélyes ebéd, a főesperes, a
Estve Roth Pál gondnok asztalához voltak hiva a tekinházi gazda s ennek öreg, de meg mindig élénk édes
télyesebb egyének.
anyja éltetése követte, szükségtelen mondanom. Ez már
* A debreceni „Polgártárs" szerkesztőjének í r j á k ,
elmaradhatatlan szokás. Domonyból Pestre az esperességi
hogy
a legnagyobb prot. egyház kis templomában közelébb
gyűlésre utaztunk. Egy sereg pap utazása, mondhatom
egy
vasárnap
délután a hivek pap nélkül maradtak.
nem volt unalmas. Az ily együttlét mindig kedves s emEgyik
egyháztag,
ez eset fölött méltatlankodva igy folylékezetes, ilyen marad ez is.
tatja felszólamlását: Tudjuk, hogy ilyenkor diákok maRÁKOSI.
gyarázzák, ősi szokás szerint r a kátét. De hát a régi szokással szakitva, nem lehetne-e azt most behozni, hogy a
prot. vallás legfontosabb hitelveit a rendes lelkészek, s
ne diákok hirdessék a templomban ? S aztán a közeKÜLÖNFÉLÉK.
lébb mulasztó diákért ki vonható felelősségre? a senior?
— Falun a papot csapnák el, ha ilyen történnék.
* A
sárospataki ref. akadémia t a n r e n d j e A z
* Pancsováról azt a távirati hírt vettük, hogy ott
7
187
/
ik
tanév
első felére. *) a) A vallástudományi szak8
a papválasztás, mely miatt az egyház békéje annyira fel'
ban:
M
i
t
r
o
v
i
e s G y u l a , rendes tanár, a főiskola
dulatott végtére e hó 9-én megejtetett és nyert F r i n t
papja és ez évi vallástudományi és bölcsészeti szakelnök
Lajos, mező-berényi segédlelkész 86, S c h w a l m György
pedig 155 szavazatott, s igy Schwalm 68 szótöbbséggel törvé*) Ezen tanrend közlése alkalmából ismételve fölkérjük a többi
nyeseu megválasztott pancsovai ev. lelkész. — Aki valprot. akadémiák igazgatóságait is, hogy szíveskedjenek tanrendjüket
lásának igaz hive, az bizonyára velünk együtt szivből
ezután minden semester elején lapunkhoz, közlés végett beküldeni.
Szerk.
óhajtja, vajha szálluá meg most már a békeség lelke az

úgy a viszály eredetére,
mint annak kifejlésére.
előadja 1. A gyakolati theologiát, hetenként 5 órán. 2.
A theologiai erkölcstant, hetenként 3 órán.
a r g a : De nem t a r t j u k időszerűnek a tudósítást egész terL a j o s , rendes tanár, előadja 1. Az egyháztörténelmet (a
jedelmében közölni
mert mi az ügy jelen stádiprot. egyház a 19-ik században és a reformáció előtti
umában, midőn a papválasztás törvényes ténye megkorszak), hetenként 5 órán. 2. A symbolikát, hetenként
történt, keresztyén szempontból a jobbaknak
más
2 órán. 3. A vallások összehasonlitó ismertetését, hetenfeladatát nem ismerjük, mint azt, hogy, amint fenként 3 órán. N a g y G u s z t á v , rendes tanár, előadja
tebb érintettük, a felek közti béke helyreállításán f á r a 1. A bibliai vallástant, hetenként 5 órán. 2. Az uj szövetség történetét hetenkint 4 órán. R a d á c s i G y ö r g y
dozzanak; e có'ra pedig a múltnak akármily színben
rendes tanár, előadja 1. Az ó szövetség történetét, hetentörténő feszegetése jó szolgálatot nem tenne.
ként 3 órán. 2. Uj szövetségi írásmagyarázatot (GalatákK i kell azonban a tudósítás azon részét emelhoz írott levél), hetenként 3 órán 3. A héber nyelvtant,
nünk, melyből kitűnik, hogy a lapunk 34-ik száhetenként 4 órán. b) A bölcsészeti szakban : O r b á n J ómában közlött cikkünk végén kifejezett aggodalmunk
z s e f rendes tanár, előadja. Az egyetemes történelmet
(legújabb kor), hetenként 3 órán. S z i n y e i G e r z s o n
teljesen alaptalan volt. Mert az augusztus 2 6 - á n
rendes tanár, előadja a magyar irodalom történetét,
tartott conferentián a szavazati képesség szabályozá1807—1830. főtekintettel a nyelvújításra és a költészetre)
sára nézve nemcsak hogy a s t a t u t u m o t meg nem
hetenkint 4 órán. B o k o r J ó z s e f , rendes tanár, elődöntötték,
hanem inkább határozatikig kimondták,
adja : A bölcsészet történetét, hetenként 3 órán. K u n
hogy
csak
az lehet választó, ki egyházi adóját
P á l , gymnásiumi rendes tanár, 5 frt magántandij fizetés
1 8 7 6 végéig befizette. E határozat a situátiot oly
mellett, a beírások után meghatározandó helyiségben és
órákon előadja: 1. A német irodalmat, Goethe, Faust,
fényes világításba helyezi, hogy az ügy egész mibenErster Theil. Nyelvészet-irodalomtörténeti magyarázattal,
létét tisztán láthatni.
hetenként 2 órán. 2. A francia nyelvtant. Olvasmányul :
Az a párt, mely a döntő pillanatban oly h a t á Moliére : Le Tartuffe. Nyelvészet-irodalomtörténeti magyarozatot
hozhat, azzal világosan bebizonyította, hogy
rázattal, hetenként 2 órán. c) A jog- és államtudományi
feleinek csak azokat ismeri, kik az egyháznak nem
szakban: E m ő d y D á n i e l hites ügyvéd, rendes jogtanár, előadja 1. A magyar polgári magánjogot, hetenként
csak s z ó v a l , hanem t e t t e l is hívei, s minthogy
5 órán. 2. A peres és peren kivüli eljárást (beleértve a
csak is ilyen hívek biztosíthatják az egyház testületi
telekkönyvit is), hetenként 5 órán. 3. A nemzetközi jogot
fenállását, azok hivatvák azt vezetni is.
(háború jog), (rendkívüli eladás), hetenként 1 órán. N eGíramberg, H u b e r , W e i s s , Yoltmann urak, e
m e s F e r e n c , rendes jogtanár, előadja 1. A büntető
p á r t vezetői azzal is bebizonyították az egyház iránti
jogot, hetenként 5 órán. 2. A magyar közigazgatási jogot, hetenként 5 órán. 3. Országgyűléseink hajdan és
őszinte szeretetüket, hogy a rozzant állapotban levő
most (renkivüli előadás), hetenként 1 órán. Dr. S z á n t h ó
templomnak 8 0 0 f r t b a kerülő helyreállítását magok
G y u l a , rendes jogtanár, ez évi jog- és államtudományi
költsógóu eszközölni határozták.
szakelnök, előadja 1. A római jogot, hetenként 8 órán.
Nem dicsérem a tettet, mert kinek Isten tehet2. A bányajogot (rendkívüli előadás), hetenként 2 órán.
séget adott, ebből Isten dicsőségére áldozni kereszDr. B a 11 a g i G é z a , rendes jogtanár, előadja 1 Bevetyéni kötelessége. De a párt fényes igazolását látom
zetés a jog- és államtudományokba, hetenként 2 órán. 2.
e tényben. L u t h e r rosz néven vette vendégeitől, hogy
A nemzetgazdaságtant, hetenként 8, órán. B a c o n i L a j o s rendkívüli jogtanár, előadja 1. A magyar állam statistikáját, tekintettel Ausztriára, hetenként 6 órán. 2. Az
európai államok statistikáját (rendkívüli előadás), hetenként 4 órán. O r b á n J ó z s e f , akad. rendes tanár, előa d j a : A magyar alkotmány- és jogtörténetet, hetenként 7
órán. B o k o r J ó z s e f , akadémiai rendes tanár, előadja
A jogbölcsészetet, hetenként 5 órán Dr. K u n Z o l t á n ,
főiskolai orvos, előadja, A törvényszéki orvostant (rendkívüli előadás) hetenként 2 órán. Jegyzet. Az osztrák jog,
váltó- és kereskelmi jog s az egyházjog üresedésben levő
tanszéke a legközelebb tartandó superint. gyűlésen fog
betöltetni.
L a p u n k bezártakor hosszabb

tudósítást vettünk

a pancsovai papválasztásról, mely érdekes világot vet

a kertjében termett a l m á i t

dicsérték.

„A f á t

kell

dicsérnetek — inoudá — mely ily gyümölcsöket képes
volt teremni."
csel eke letek

Ott az igazi egyház,

hol egyházi jó

teremnek.

Alost már r a k j á k fel munkájukra a koronát, és ne
vitassák

tovább

kinek

volt

a

múltban

hanem mutassák meg igazukat a j e l e n b e n

igaz,
keresz-

tyén szeretet és engesztelékeny lélek által, hogy felvirágozzék egyházukban

a

a kölcsönös szeretet. F a x i t

béke,

és a béke nyomán

Deus!
B. M.

Most jelent meg P E T H I Z GÉZA kiadásában
Budapesten, IV. ker., Kecskeméti-utca 2. sz.
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Első Kötet. - Ára X forint 40 ür.
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Postán bérmentve küldve, ha az összeg előre beküldetik I f r t 50 kr.
Kaphatók még szerzőnek következő míívei :
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Bérmeutes küldéssel, ha az összeg előre beküldetik 3 f r t 15 kr.

Innepi, közönséges, vasárnapi és

egyházi használatra.
Ara iiizye 1 forint, kötve 1 frt 50 Icr.
Bórmentes küldéssel, ha az összeg előre beküldetik, I f r t 10 kr., illetőleg I f r t 6 0 kr.
Budapest, 1 8 7 7 . szeptember 10.

P E T R I K G É Z A könyvkereskedése.
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H Á T H
már 20 év óta fennálló
t

a

első rangú
n

-

c

umokban,

fö- és alreál tanodákban,
népiskolákban,

Budapesten a HAAS palotában mindazon

könyvkereskedésében
i

s

e

jutányosán kaphatók, melyek az egyetemeken,
felekezeti

MÓBnak
g

é

k

ö

jogakadémiákban,

tanárképezdékben,

magánintézetekben

d

polgári

n
felső

y

v

k

iskolákban,

iskolákban,

stb. használtatnak.

e

felső és alsó

gymnasi-

felsőbb és alsóbb községi

Mindennemű

vagy

segédszerek, jegyzékek stb.

ingyen küldetnek.
Tetemesebb szíves megrendelések árleengedésben vagy bérmentes küldésben részesülnek.

W T

Vidéki megrendelésed e megrendelés teérteziénet napján a legnagyobb figyelemmel és pontossággal expeiiáltatnai

A közművelődést előmozdító tanodaiifjúságiönképző-nép-könyvtárak
és az üzlet nagy hirü
Minden,

6ár

fti

saját könyvkiadásaiból

és bár hol hirdetett

és egyletek

ajándék-müvek

müvek R á t h

Mór

a lehető

árleengedés,

által támogattatnak és gyarapittatnak.

által a hirdetett áron azonnal

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. B a l l a g i Mór. Főmunkatárs : F a r k a s .József.
Nyomatott: Deutscli M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-uteza 9. sa. a.

megszerezhetők,

3 8 •

Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. szeptember 23.

SS5E.

P R O T E S T A U S

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Szerkesztő- és

Előfizetési dij:

KIAD Ó-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

VIII. ker. Mária-utca 10. sz. 1. em.

Hirdetések dija
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

roppant terjedelmű birodalmában, egy akaratnál egyéb,

Azon t. előfizetők, kiknek előíizetésök
folyó hó végével lejár, annak megújítására
felkéretnek.

emberi

akarat-nyilatkozást

masság,

nem t ű r , — egy hatal-

mely a nép millióinak más oktató eszközét

nem ismeri, mint a kancsukát, mely az elégedetlenség
leggyöngébb lélegzetvételét is Szibéria jógsivatagjain
hűtteti

le, szóval oly hatalmasság,

mely

a durva

anyagi erőn kivül, társadalmat összetartó más tényezőt

Mikor a kövek is beszélnek.

elismerni nem a k a r : egyszerre csak az emberiség, a
Lapunk mult számában a berlini „Neue Evang.

társadalmi jog és igazság védőjéül tolja fel magát oly

Kirchenzeitung"-ot azért róttuk meg, mert a török-

birodalom

orosz háború

hogy kész az igazság

kitörése

óta hasábjain

folyvást politi-

irányában,

mely legközelebb
előtt

megmutatta,

meghajolni, s az embe-

káról és háborúról szóló russophil cikkeket olvashatni.

riségi jogokat tisztelve, népeit faj- és valláskülönbség

Ha ma mi is ama háború legújabb eseményeire reflek-

nélkül az alkotmányosság áldásaiban részeltetni.

tálunk,

ne gondolja senki, hogy a mult héten kife-

S milyenek az eszközök,

melyekkel

pokoli me-

jezett kárhoztató Ítéletet most fejünkre olvashatja.—

rénylete véghezvitelót előkészíti ? Évtizedek óta foly-

Az érdekeket latolgató emberi rövidlátás számításairól

tatott gyalázatos

szólni, melyet a földi létünket kezökben tartó diploma-

végre sikerül neki a török birodalom vazallusaiban a

ták m a g a s politikának neveznek, mi, programijaink-

nagyravágyás ördögét felkölteni, s a lázadás pusztító

hoz híven, most sem akarunk. De a keleten jelenleg

tüzét föllobbantaui.

folyamatban lévő véres dráma nem olyan termószetü;

átkos tüzet,

mi

egyikét

az országot pusztává tették, s százézerek boldogságát

látjuk, melyekre az égnek szüksége van, hogy olykor-

feldúlták, az országa romjain siránkozó népet magára

olykor a bűnös fönhéjázást megalázva, az emberiséget

hagyja,

az erkölcsi világrend öröklő törvényeire

maga

abban

azon

világtörténelmi

förgetegek

figyelmeztesse;

vesztegetések és bujtogatások után,

Először Szerbiában szítja föl az

s miután hónapokig tartó véres harcok

hogy rendezze dolgát,
pedig végre

úgy ahogy t u d j a : ő

elveti az álarcot.

az eseményeknek ujabb időben beállott fordulata olyan

Kiüt a háború, és egész Európa látja, hogy i t t

természetű, hogy keresztyén embernek, ha az előzmé-

a farkas és bárány ismert meséje készül megdöbbentő

nyeket ismeri, lehetetlen abban Isten igazságtevő új ját

alakban

nem látnia.

bonyolítása ,

„Discite justitiam moniti, et non temnere Divos",
így szól Virgilnál Phlegyas,

a feje fölött függő ós

valósulni.

Elkezdődik

ós mi hónapok

a dráma
óta tanúi

véres kivagyunk a

hódító politika legégbekiáltóbb gazságainak, az ártatlan nép ezrei lemészárlásának,

az ipar ós szorgalom

folytonosan összezúzással fenyegető szikla a l a t t ; ugyan-

verejtékes keresménye

ezt harsogtatják füleinkbe a most szemünk előtt folyó

országokra árasztott

nagy események is.

mindezek láttára mi történik az úgynevezett civilisált

Egy

rövid visszatekintés a mai nagyszerű ese-

mények előzményeire, világossá teendik nézetünket.
A világ egyik
az emberiség

legnagyobb hatalmassága, mely

érzelmeit ós törvényeit lábbal taposva,

vad pusztításának,

szóval az

nyomor mindenféle nemeinek. S

világban ?
E l f u t j a a szégyenpír arcunkat,
az időszakra,

midőn

ha rágondolunk

az északi csordáknak

a török

birodalomba törtónt első betörése hirót vettük. Azon
76

népek részéről, melyek keresztyén civilisátiójukkal úgy

A most történtekből is két tanúiságot fog me-

sátoroznak, mintha az a humanitási eszmék kizáróla-

ríteni : egyik az, hogy ma már nem áll, a mit Mon-

gos letéteményese volna: egy tiltó szó sem emelkedett,

tecuccoli 2 0 0

mely „megállj " - t

viseléshez csak három

kiáltott

volna

a rabló

merénylet

évvel ezelőtt mondott, hogy t. i. a haddolog

szükséges: pénz, ismét

azon tanakodtak,

pénz és harmadszor is pénz. Az ujabb események be-

hogy ki szállja majd meg Konstantinápolyt, s miként

bizonyították, hogy a mi a hadviseléshez ma minde-

osztozkodjanak a vérdíjon.

nekelőtt szükséges, az, hogy igazságos legyen az ügy,

kezdeményezője elé,

hanem inkább

Nem jól fejeztem ki magam, midőn a keresztyén
népek tartózkodó maguktartásáról szóltam.

A népek,

melyért

vérét

ontani

Mikor a szuronyok

a

népet mondják hivatottnak.

gondolkodni

kezdenek,

a

puszta

ha rajtuk áll, határozottan tiltakoztak volna, nemcsak

gondolomra, szeszélyből inditott háborúknak meg kell

szóval, hanem

okvetlen bukniok.

hogy,

amint

vérük

hullajtásával i s ;

Kossuthunk

mondja

vagyunk, hogy két-három

de fájdalom,

„még

biboros halandó szeszélye,

Az ujabb események megmutatták, mire mennek
mikor

nem a népek

akaratára,

hanem szeszélyeiknek és hajlamaiknak hódoló tanácsosaikra hallgatnak.
csak

államfő

halandók

szeszélye

ós hajlama, nem a

F é l százada, hogy a bölcs diplomátia a félhold

egész

az, hogy mindaddig, mig
nyeinek csak
csi törvények
társadalmi
várható.

kell mesterségesen fönntartaui, míg sikerül a hagyaték
megalkudniok. S

ime,

most

midőn

a

még

anyagi

mellett az
erejét sem

A
minden

pedig
alól

s

ép,

vezetőit

az

erköl-

tekintjük:

addig

egészséges

társadalomban,

téren

tulajdonítunk érvényt,

ennek

föloldottaknak

életünk

mai

az erkölcsiség örök törvé-

magánéletben

államéletet

birodalmát a hatalmasságok sorában csak mint b e t e g

osztozása felett

biztossággal

államélet

A másik tanulság, mely nem kisebb horderejű,

embert

kinek szerintök életét csak addig

megmutatták, hogy az er-

megfosztott

hűségre, lelkesedésre bizton számíthatna.

az

nép akarata és a szent ügy tudata intéz.

emlegeti,

Plevna

hét évvel ezelőtt Sedan,

veheti voltaképen számba, nemhogy szellemi tényezőkre,

Volt alkalmuk tapasztalni azt is,

hogy mit ér a fegyverek hatalma oly kezekben, melyeket

legujabbau pedig
kölcsi garanciáktól

hajlama, s nem a nép akarata az iráuyadó."
a biboros halandók,

Solferino, Königgrátz,

mindig ott

mely

fejlődése
a

nem

kiváltságokat

eltörölte, fájdalom, a közönség a na-

törésre került a dolog, a fegyver a beteg ember ke-

gyoknak erkölcsi feslettségre való felszabadulását sem

zében Isten-nyilává válik,

akarja kizárólagos

előjognak tekinteni, és a hirtelen

előmenetelt

rosz,

mely porba sújtja a világ

legnagyobb hatalmasságának légióit,

s

megrettenteti

leghatározottabb ellenségeit.
Skobeleff
legközelebb
fakadt:

muszka
történt

tábornokról beszélik,
megveretése

után

„En megtettem a magamét,

e

hogy a
szavakra

igérő

mint a

halkan

romlás

mind

hamarább

érlelődő
jobban

jó.

Ez

elharapódzik

talál követőkre,
uton

az

erkölcsi

és az államélet

alapjaiban ingattatik meg.

többet nem te-

Azért is mig a közügyek vezetésénél elkövetett

hettem ; hadseregem félig meg van semmisítve; ezre-

bűnök, politika név alatt biztosítva lesznek a közmeg-

deim nem léteznek

többé,

Elvesztettem három á g y ú t ;
ez az I s t e n a k a r a t a
Régi szó,

de igaz:

nincsenek

többé tiszteim.

vetés ellen, mig a mesterséggé vált tömeges gyilko-

de nem

vádolok senkit,

lást

volt."
a ki nem

tud

imádkozni,

menjen a tengerre. Vészteljes tenger a harctér, Istenre

Epen

ezért

ténelem

delirant

reges,

plectuntur

Achivi."

azokon a biboros halandókon a világtör-

legbehatóbb

leckéinek

is

kevés foganatjuk

van; de a nagy emberiség a nyert tanulságokat emlékkönyvébe jegyzi,
hasznukat is veszi.

és bizonyára

eljő az idő,

hogy

bármi

igazságtalan ügy mellett is
kiérdemlett címe, s ezzel a

közmegutálás:

emlegessük dicsekedve ke-

resztyén

addig

ne

civilisatiónkat.

Ugyan
ha-

landókat nem elég közel érinti, mert amint megmondta
a költő: „Dum

rablást

nem éri a z s i v á n y s á g

emlékezteti még a zsarnokság vak eszközét is.
Fájdalom, hogy ez emlékeztetés a biboros

ós

doljuk, hogy

van
a

is mivel dicsekednünk. Ha elgonkeresztyén világban a német-francia

háború kitörése után francia földön német

embernek

egy óráig sem lehetett biztos maradása, mig az ugy

ne-

vezett pogány mohammedánok közt, bár világosan látják,

hogy

a keresztyén hatalmak külömbség nélkül

összeesküdtek léte ellen, a keresztyénnek mégis, csak
azért

mert

görbült meg.

keresztyén,

még

eddig haja szála sem

Valóban, az ujabbkori háborúk

sokat

lepleztek

a társadalomban.

Igy az egész

emberiség egy test,

le, ami eddig a vizsgáló szeme előtt is eltakarva volt

sok tagokkal, melyek mindegyike nem a saját, hanem

ós nekünk nincs okunk

az egész javát keresi, a mely közös jóban mindegyik

a tett felfedezósekkel dicse-

a magáét

kedni,
„Sursum corda!" Most, hogy az események nem
várt fordulatai népünk szive legbelsejóig hatottak,

találja fel.

Ez a valódi

keresztyén

alismus.
Ezek

s

ama

legfőbb ethikai eszmék,

melyeket a

Isten örök igazsága gyöngéknek vélt eszközeiben oly

liberális protestantismus képvisel és hirdet.

fényesen nyilvánult: itt az alkalmas idő, eszméltetni

vehetetlenek-e ezek?

az embereket Isten szabta emberi szent

lásos világnózlet rendithetlen alapján ?

hogy

hasonló

esetekben

tömegesen

hivatásukra,

tiltakozzanak

a

erkölcs

nagyravágyás oly merényletei ellen, mely őket öncóltalan silány eszközökké akarná aljasítani.

kísérletei mellett,

melynek megvé-

dése vérünk áldozatát joggal megkövetelheti,
szabadság,

s ez a

mely nélkül az ember megszűnik ember

Haszon-

Nem nyugosznak-e egy tág val-

és vallás egyben ?

ujabb időnek,

Csak egyetlen egy érdek van,

soci^

részben

oly

Vajon nem-e

Nem

léphetnek-e fel az

nagy

hű-hóval

melyeknek

célja az

hirdetett

erkölcsiséget

vallásos alapjától elválasztani ós az ethikai érzelmeket,
mint a létérti harc külsőén

betanult

ügyességi for-

muláit leszármaztatni — ismételjük, nem léphetnek-e

lenni, amint ezt az orosz nép történelmének legújabb

fel azon kísérletek

fekete lapja a napnál fényesebben hirdeti.

épen nem örvendetes eredménynyel végződik: az ember

BALLAGI

mellett,

melyek

némelyike azon

porból van és porrá kell lennie.

MÓR.

A liberális protestantismus ezek szerint bir egy

Vallás-e a liberális

ethikát,

protestantismus?

és alapelveit, tehát egy ethikát milyent a vallás kö-

(Vége.)

vetel. Hanem most már a harmadik kérdésre is felel-

A mint a világhoz való erkölcsi magatartásunk,
úgy végre a mi m a g a t a r t á s u n k
sainkhoz

embertár-

is ugyanazon istenfogalomból származik,

mely minden fogalmainkat és nézeteinket
világtól

különböző,

mely az ő metaphysikájából meríti órzelmeit

het-e oly bizalommal ós nyíltsággal. Bir-e a liberális
protestantismus az ő nézeteinek megfelő

kultussal

is ? Igaz : uj kultust nem teremtett, hanem lényegé-

uralja.

A

ben megtartá az átöröklött prot. istenitiszteletet.

de abban jelenlevő Istenhez

az

miért?

Mivel annak

némely

És

részeiben a gyülekezeti

ellenképet az ember képezi, egyrészről szenvedő ós a

i-tenitiszteletnek elévülhetlen alkatrészeit feltalálta ós

világtól elhagyatott lény, küzdve a föld külső nélkü-

a többi részekbe maradandó értékű erkölcsi és vallásos

lözéseivel és a még nagyobb belső szükséggel,

tartalmat tudott önteni. Megtartá a p r o t .

így lényének

végetlen

isteni

ós őrültség burkaitól tisztán ós örök szépen
és erkölcsi műremekké
részvét,

hogy

tartalmát a szenvedély

képezze.

Ebből származik a

a könyörület minden ember iránt,

mindnyájan szenvedők vagyunk,

kifejtse
mivel

származik a sirás a

chorált,

mivel annak szivreható erejét ismeri, és ha e tekintetben

vannak

is kívánni

valók,

úgy

ezek

csak a

következők lehetnek, hogy ezen chorál azon bensősóget,
vallásos melegséget, hitért lángoló tüzet, mely azt a
reformatio korában jellemzó,

ismét

vissza nyerje ós

sírókkal, a készség: enyhíteni ós segítni, a jótékony

azután, hogy énekes könyveinkből küszöböltessenek ki

kéz, a résztvevő szív,

valahára azon énekek,

az elnézés ós a megbocsátás.

melyekben a száraz morál ós

De ugyanazon ember másrészről egy isteni lélek lakó-

a szemforgató dogmatika van rimekbe szedve, melyek

helye,

nélkülözik a vallásos bensősóget és a szép alakot. A

Isten képe,

az örök kegyelem hordozója, ön-

magában cél. Ebből származik az ember iránti

tisz-

liberális protestantismus jó lelkiismerettel a templomi

t e l e t , mely nein engedi, hogy egyik ember a másikkal,

i m á t is megtartotta.

mint céljainak ós érdekeinek eszközével bánjók, a mely

világtól különböző lényt ismer, melyhez az érző sziv

tisztelet végre kizárja azt, hogy az ember embertársát

és gondolkodó

önuralmára

ismer egy lényt,

és

haszonleső

céljaira

kizsákmányolja.

Tud

imádkozni, mivel egy a

ész fölemelkedhetik a

mely minden létezők között a leg-

Innen a társadalom legfőbb törvénye : Nem uralkodni,

reálisabb és folyton működő,

hanem szolgálni! „A ki köztetek legnagyobb, legyen

talja : béke, vigasz és bizalom

ti szolgátok \ u Mindenki úgy tekintse életét,
világérti váltságdíjat,

ós munkáját,

mint a

világ zajából ;

melynek erejét tapasztöltvén

el

szivét, a

mikor csak a buzgóság az ima szárnyain ezen lény
mint szolgálatot | trónjához emelkedik. Jól tudjuk, hogy amaz örök és

mindenütt jelenlévő lény könyörgő szavak, esdő meg-

erkölcsi hatalmat talál. Igen, ha a csoda volna egy-

szólítások és összekulcsolt kezekre nem szorul, tudjuk,

házi főünnepeink magva, akkor mi lennénk az elsők,

hogy az esdő sziv sóhaja, a szem örvendő feltekintése

kik azoknak eltörlését inditványoznók;

a világ nagyszerűen

külső takaró,

megragadó

önvizsgálat az igazság

rendjére, a komoly

mint

tojásnál a héj, melyet el lehet

némán,

vetni, ha megérett, ha kifejlett az i f j ú élet, ez csak

szó nélkül is igaz ós Istennek tetsző ima. De kérdem,

a ködös homály, mely a hegyeket takarja, addig, míg

a buzgóság és imádás azon érzetét, mely az istenhá-

a fénylő nap fel nem kel éji álmából és teljes pompájok-

zának megfelel:

ban mutatja a tárgyakat. Mily szép ezen ünnepeken a

és a százak

tükre előtt: mindez

de ez csak a

miként ébresszem minden szivekben

vagy

ezrekben

miként

gyújtsam

meg

egyformán, ha nem a szó á l t a l ?
A

predikatiót

testantismus

és

külső és a

mint

a természet és a szellem-

szükség összhangzata.

is megtartá a liberális pro-

pedig

belső világ,

az egész istenitisztelet

tulajdonképi magvát ós középpontját.

K i akarja ezt

Karácsonkor
barátságos,

nyájas

a hosszú

családi

hideg téli éj és a

hajlók ós az édesen bol-

dogító szeretet benső melege ós a zöld karácson fán

rosz néven venni? Az érzelemnek az ének ós imábani

kis mécsek, melyek azon édes hirt hozzák:

homályos

az éj, nappal,

sejtelmei

után

következik

tiszta kifejezése, a

mely

ismét

a roham,

az előitélet és balhit

a

meggyőződés

„Elmúlt

világosság van most, járjatok mint a

meggyőződóst k e l t ;

világosság gyermekei." N a g y - P é n t e k e n

a távozni

sáncai

készülő télnek

gyermeke

ellen,

hogy

viharai,

dühöngve

a

föld

az igazság fegyverei előtt meghajoljanak, a roham a

felett, kinek küzdeni kell a csalékony sors és a há-

szív és akarat

hogy megadják magokat

látlan világgal, hogy belső vóghetetlenségót nem mint

alá.

ragadományt *vigye

az isteni

vára

szellem

predikátiót,

ellen,

fegyelme

mint világ-hatalmat,

a mivé ismét fog lenni,
nösen

Igen,

megtartá

mi azelőtt volt és

ha igazán kezeltetik,

egy papir-korszakban,

a

melyben

külö-

a gondolatok

csakúgy nehézkesen járnak s másznak a papír levélen

harcainak

magával,

megérdemlett

hanem

jutalmát.

mint

erkölcsi

Húsvétkor

a

természet felébredése ós a tavasz lágyan susogó szellői, melyek a szellemvilág
detnek. P ü n k ö s d k o r

számára is ú j életet hir-

a véghetlen szeretet szelleme,

és a szószók az egyedüli hely. melyről rendesen lehet

kiöntve egy virágtengerben, mely az Istentől áthatott

szólni minden néphez! Szemünkre vetették, sőt kigú-

emberi

nyoltak,

mennyire megható ezen üunepeken a vallás örök titka

hogy

bibliai textusokat

választunk

mi

is

szellem

gazdag

adományainak j e l k é p e !

Es

predikátióink alapjául, ezáltal mintegy a hivőség lát-

egyrészről a föld gyarló tévedő gyermeke, másrészről

szatát akarván fentartani,

az örök szeretet,

melyet pedig nem birunk

mely

bajaiban vigasztalja, tévedé-

és szavainkat egy magasabb tekintély köpenyébe bur-

seiből jó útra vezeti. Mind ezek oda állítva vallásos

kolni, melyet pedig nem ismerünk el. Ezen látszatról

tapasztalatokban és szellemes jelképekben, érzelem ós

semmit

értelemre mindig nagy hatások leend. Ünnepeket nem

sem

tudunk,

de t u d j u k ,

mit

cselekszünk.

Tudjuk, mily értéke van a mult nagyszerű hagyományaival ós egy úttörő
mozgalmaival
mozgalmak

idő

nagy

horderejű

összeköttetésben maradni,

ami

kulturánk

forrásait

jótékony kezekkel; és tudjuk,

szellemi

mely idő és

nyitották

meg

hogy az emberi

lélek

vallásos élete a biblia

szavaiban és felséges elbeszé-

léseiben oly változatos

gazdagsággal

meghatóan

szép

tiával van

rajzolva,

és még is oly

egyszerűséggel és találó
hogy

csak

ritkán

praegnanhiányzik

a

klasszikus kifejezés arra, a mire ma szükségünk van.
É n e k , i m a , p r e d i k á t i ó , ezek teszik minden
nyilvános

knltusnak

maradandó

alapkellékeit.

De a

lehet csinálni,

ünnepeket

mellett kigondolni,

nem

lehet

az iró

lenni,

támadni kell,

ünnepeknek

asztal

nagyszerű eseményekből születve.
Végre a liberális
hátrahagyott

jelképes cselekvényeit,

l é s t ós ú r v a c s o r á t
kettővel

protestantismus az egyháznak

szemben

azon

a

is megtartá.

kereszteJóllehet mind-

meggyőződósben

van,

hogy

sem az üdvhöz nem szükségesek, sem a keresztyénség
lényegéhez

nem

tartoznak.

A keresztyénség élet és

igazság, nem egyházi cselekvóny ós külső formai gyakorlat.

Csekély

fogadjuk e l :

A

szóváltoztatással
Krisztusban

sem

az

apostol szavait

keresztyónsógnek,

liberális protestántismus ezeken kivül megtartá a prot.

sem úrvacsorának nincs értéke, csak az ú j embernek,

egyház hagyományos

vagy a hitnek, mely szeretetben tevékeny.

nyeit is,
Mivel

mint

azokban

ünnepeit és jelképes

kultusának
maradandó

kellékeit.

cselekmé-

Yajon miért ?

becscsel biró vallásos és

nem

ismerjük

el azon

egyházat

valódi

Mi azért
keresztyón

egyháznak, mely a hozzá való tartozást függővé teszi

ezen cselckvónyek gyakorlatától, és igen üdvös, hogy

zedéke még is inkább skeptikus, kritikus, mint vallá-

minden

sosan teremtő.

kényszerűség,

volt, el lesz törölve.
dését tiszteljük,

hol

eddig

még

gyakorlatban

De mivel mindenki

távol van tőlünk

meggyőző-

ama

megvető ki-

tekintik.

Előt-

tünk ngyanis jogosnak és móltányosnak látszik, hogy

egyelőre ehhez kell alkalmaz-

kodnunk : tartsátok meg a mivel birtok, de életet ós
lelket öntsetek bele.

csinylós ós csekélylő gúnyolódás, melylyel most sokan
ezen tiszteletre méltó cselekvényeket

Azért

Beszédem végére jutottam ! Ismétlem: a liberális
protestantismus miudazon kellékekkel bír, melyek egy
életbe és életrevaló valláshoz szükségesek,

bír meta-

egy gyermeknek belépése az emberi társaságba, ezen

physikával,

legdrágább ajándéknak, mely a minden jó és tökéletes

kérdésekre, Isten ós világ f e l e t t ; bir ethikával, mely

adományok adójától családnak adathatik,

az előbbiből folyik ; bir egy a célnak megfelelő kul-

ennek belé-

mely feleletet ad a legfőbb ós legutolsó

pése az emberi társaságba oly cselekmény által ünne-

tussal. Ép azért hiszem, ezen protestautismusnak van

peltessék,

jövője és a keresztyénség,

mely

kifejezi ezen lény rendeltetését.

ime a keresztség

kifejezi a legegyszerűbb

Es

jelképben

melyet hirdet, leszen azon

kenyér, mely kielégít mindenkit, a ki csak eszik be-

a keresztyénség legfőbb követelményét t. i. az újonnan

lőle ós hiszem,

születést, melyben az ember specificus lényege nyug-

igazi keresztyéni élet melegítő napját és azou egyház,

szik és a szülők e mellett elismerik kötelezettségűket,

melyet a liberális protestantismus az eddigi egyházak

gyerineköket ezen cselekmény

értelmében

hogy a mi népeink

látni

fogják az

nevelői ós

romjain állva, sóvárgó szemekkel keres, azon egyház,

szerető barátok a tehetetlen csecsemő kicsiny bölcsője

a jövőben áll, lenni fog egykor! Mikor? Mily h a m a r ?

körül állanak azon fogadással: ha apa és anya téged

Lehet, hogy várakozni, sokáig kell várakozni! De mi

elhagynának vagy a mostoha sors által elragadtatná-

tudunk

nak oldaladról,

títjuk fogalmainkat.

akkor mi fogunk támaszaid lenni ós

várakozni, a várakozásban bensőitjük, tiszWiklef

két

száz

évvel Luther

elhagyni nem fogunk. Nékünk ezen cselekvóny mindig

előtt meglehetősen jelöló ki a reformatio negatívumait

szebbnek

és jelentékenyebbnek látszik, mint

ós positivumait,

mások,

melyek

ujabban

Nem áll-e ugyanaz
egyházak gyűlöletes
Ízetlen

doktrínáit

helyébe

ajánlva

elfelejtjük ?

ós

A

legszebb jelvények, kenyér és bor,
tünket táplálják,

jessége

ha

az

szózatot eresztó világnak, de még most sem volt meg

theologusok

az idő teljessége: „Die Gaiis inuszte braten, ehe der

emlékeztetnek

is,

a

de nem volt meg hozzá az idő tel-

lettek.

az űrvacsoráról

pörlekedéseit

minden

legegyszerűbb

ós

melyek testi éle-

bennünket

a legna-

Száz évvel

Luther

előtt

Husz

ugyanazon

glánzeude Schwan aus der Asche erstehen
És midőn L u t h e r

9 5 tételét a

ploinra

akkor

függ.szté,

konnte."

wittenbergi

vártem-

örvendve

dörzsöló

Hutten

gyobb s/eretet és szabadság cselekedetre, mely valaha

kezeit a feletti örömében, hogy a barátok most hajba

az emberek

kapnak, mi által a művelődés és haladás győzni fog.

közt törtónt

és azáltal, hogy ezen lát-

ható jeleket magunkhoz vesszük, azt fejezzük ki, hogy

De csak

összefüggésben

szószólójának szemeiről; felismeré, hogy az idő minden

akarunk

maradni ezen

cselekedettel,

hamar lehullt

a hályog

a

világművelődós

vallásos életünk kútforrásával, ama szőlőtővel, melynek

kérdéseinek központja a vallás kérdéseiben fekszik és

vesszei vagyunk, hogy „nem mi éljünk, hanem Krisz-

hogy a népélet felüditése,

tus

tása,

éljen

bennünk."

És az által,

hogy

ugyanazon

csak

egy

valamint a tudomány ujji-

vallásos

ujjitásból

folyhatik, ép

kenyeret és ugyanazon kelyhet vettük külömbség nél-

azért minden fegyverét az egyházi reform szolgálatába

kül rang vagy állásra,

ajánlá fel. Semmi uj a nap a l a t t ! Hasonló ismét fog

emlékeztetjük egymást

hogy mi, az élet bármely

korlátokat emelt

egy

legyünk,

család

ós testvérek

kik

arra,

köztünk,

törtónni.

egymásnak

szolgálnak azon szeretetben, melyben Krisztus nekünk

Tegyenek bennünket tehát
mi élünk ós az ú j ós i f j ú

a halottakhoz,

istenországában

irue

vidámon

példát adott. H a már symbolumokat használunk, nem

örvendve haladunk.

tudnók olyanokat, melyek egyszerűebbek ós természe-

is, de nem csüggedünk el. Ha panaszkodnak ránk és

tesebbek volnának és hozzá mélyebb erkölcsi ós val-

vádolnak

lási tartalommal bírnának, mint ezek.
Lehetséges,
vallásosan

hogy

termékenyebb

egy

későbbi hit bensőbb és

idő ezek

mellé vagy ezek

helyére más kultuszformákat állít. De a jelenkor nem-

tudni.
tudjuk,

Ha

bennünket:

Ha

bennünket

félelmes aggályaink
fogjuk

magunkat

szegényeknek

vannak

védelmezni

csúfolnak,

mi

hogy még sokakat fogunk gazdagítni ós ezt

nem magunktól ós magunk által,

hanem Istentől és

Isten által.

ERMEL

GYULA.
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Mahomedánismus és keresztyénség

1

a török és muszka képviseletébeD.
II.
A keresztyén vallás fenséges és örök elveiről nincs
mit szólanom keresztyének előtt, az Istenről való tiszta
fogalom, az ember erkölcsi magas rendeltetése, az isteni
jóság és szeretet megtestesülései legtökéletesebbek a Krisztusban, azon szentségek, melyek a keresztyén vallást s a
mennyiben ezt hiven szolgálja, a keresztyénséget, minden
más vallások s vallási társadalmak felett megkülönböztetik.
Krisztusnak, az emberiség idvezitojének s az apostoloknak magas és feddhetetlen erkölcse, a tökéletesedésre hivatott, de sok akadályokkal küzdő egyéni erkölcsiségnek mindig példányképe marad minden idők és
nemzetek előtt. A keresztyén vallás a legmiveltebb és magasabb lelket is megnyugtató égi vigaszain kivül, bir
mindazon isteni kellékekkel, melyek az emberi társadalomban egyesitik és áthatják az erkölcsi erőket, s az embernek, a testi gyarlóságokon győzedelmeskedhető magasabb erőt, hitet és bátorságot biztositnak.
Egy tekintet a keresztyénség történelmére meggyőz
ez igazságról. Az egyesek, családok, társadalmak és államok erkölcsi biztonsága, mind de mind, az évezredek
szellemi vívmányai égi kijelentését felölelő s az emberi
lélek örök jogát és rendeltetését szem előtt tartó krisztusi elveken birja és bírhatja maradandóságát.
A keresztyén vallás Konstantin alatt kezdett fellépni mint államhatalom, midőn az egyénekben és családokban, kiket áthatott és megszentelt, létezésének és hatalmának alapjait már megvetette. A k e r e s z t y é n
t á r s a d a l o m , ez az e l v e i n é l f o g v a k ö z t á r s a s á g i i n t é z m é n y , elfogadván a pogány és zsidó
vallásoknak a császárok és királyokról szóló hatalmi eszméjét, ugyanazon egy Krisztus szerint való királyi népség és szent papságból, igen helyesen, külön egyházi
és polgári társadalmat alakított. Azonban, mig a királyi
népség és szent papság, illetőleg a hivők minden tagjának őt megillető joga és szabadsága, az idők és érdekek
homályában annyira elmosódott, hogy a reformáció is
csak nehéz küzdelemmel egyesitheté ; addig Krisztus ezen
mondását, „adjátok meg a császárnak a mi a császáré"
váltig felhasználták s használják máig a császárok, de
fájdalom a népek jólétének s az emberi lélek Istentől
nyert és semmi vallások zsarnok hatalmak által bűn nélkül el nem vehető természetes joga és szabadsága rovására.

C
Mellőzve a keresztyén vallásnak a mohamedánismussal szemben érvényesítését, felvett tárgyam azon részére térek, hogy a keresztyénséget a mai Muszka- vagy
Oroszország képviseletében felmutassam. E feladatnál,
sajnos, hogy a keresztyénséget csak homálylyal boritó
tényekkel találkozunk. Mert eltérve minden nemzetiségi
tekintetektől, mi a jelenlegi muszka nemzetet és kormányzatot a keresztyénség képviselőjéül, nem csak el nem
ismerhetjük, de benne, egyházi és társadalmi életében,
kormányzási eljárásában, a keresztyén jellegből a puszta
névnél egyebet alig láthatunk. A muszkák között, a cár
birodalmában tengődő szláv elemnél, a keresztyén vallás
és cári hatalom e g y é s u g y a n a z . Valóságos zsidó
vagy mahomed-féle theokracia, keresztyén fém mázzal
bevonva s a szellem porba tiprásáig megkeresztezve.
A muszka nemzetnek, átalán az orthodox szláv
fajnak, épen oly mindenható ura a cár mint a mahomedánusoknak a próféta szultán A 64 püspökből álló korlátlan hatalmú szent zsinatnak, melyben a nagy patriarcha
oly hatalommal bir mint a török főpap, a cár van f el e t t e , kinek politikai célja a püspökök és papság által
eszközöltetik.
Politikai vagy vallási előhaladásnak, fejlődésnek,
Oroszországban semmi jele, sőt visszaesés tapasztalható.
E század elején, az angolok buzgalma folytán, alakult
ugyan ott egy biblia társulat, mely azonban beszüntettetett, nehogy a bibliai szellem az egyed uralomnak ellenzéket alapitson, s az egyéni, vallási és társadalmi szabadságnak tért szerezzen. A legközelebbi időkben, mig a
török szultán a keresztyén alkotmányos nemzetek sorába
vezeti eddig a török államban polgári jogokkal nem birt
népeket, addig a muszka kormányzat a keresztyénség
nevében, a keresztyén elvekkel legellentétesb erőszakoskodást cselekszik.
Valóban, a keresztyén név csak a sötét emlékű
i n q u i s i c i o által volt oly mélyen sértve mint most a
muszka által.
De hát mi az a keresztyén hit, mely a szegény
muszkát a cár kegyelméből boldogítja ? Hiszi hogy van
Isten, atya tiu szentlélek, ki a muszka népet rabszolgaságáért, melyet a szó nem bibliai értelmében értelmi és
lelki szegénységnek, hogy ne mondjam durvaságnak mondhatunk, k i v á l ó a n m i n d e n m á s o k f e l e t t s z e r e t i , s ha a csatában, melyet az itt és ott erőre törekvő népszabadság ellen, mely mindig a vallás nevében
kereszteztetik, meghal, egyenest a mennyországba megyen,
mint a török, hol mig ezt szerelmes leányok, őt csillagi
üvegekben a szeszes italok örömei várják. Vannak szentjei, kiket képeiken imád és segítségül hiv, böjtje sat.
Az isteni mindenható hatalmat teste és lelke felett kép-

viseli s erősen gyakorolja a cár, ki m i n d e n o r o s z o k
s o r t h o d o x k e r e s z t y é n e k f e j e , s a ki ennek
el nem ismeri, az emberi joggal sem bir, azt erőszakkal
kell kényszeríteni azon orosz templomokba, melyeket
csak 1870. óta is szám szerint nyolcvanhatot, az erővel,
fegyverrel áterőszakolt, az európai keresztyén kormányok
szeme láttára tűzzel vassal pusztitott szegény lengyelek
számára építettek. Igazán, midőn keresztyénekkel, a buta
vad bosszú ily lelketlenségeket teszen, s a keresztyének
ellen való bűnharcát, mint a törökkel szemben, a keresztyénség nevével indokolja, méltán felkiálthatunk „Öröködbe Uram pogányok jöttek," mert nem a név, s az
Isten imádásának formája, hanem az ily irtóztató erőszakoskodások teszik az egyeseket, hatalmokat és császárokat a vad pogánynál is irtóztatóbbá s félelmesebbé !
Nem feladatom, hogy a most dühöngő irtó háború
iszonyatosságait részletezzem s a muszka népre, mely keresztyénnek mondja magát, ebből vonjak következtetést.
Mig ez a népirtó háború a keresztyén elvekkel homlok
egyenest ellenkezik, addig ki kell mondanom, hogy
Muszkaországban békés, a háború szenvedélyei által fel
nem zavart viszonyok közt is alig látszik valami szebb
rovás a keresztyéniségből, ha csak a sok keresztet s a
Krisztus nevében tudatlanságba, erkölcstelenségbe süly esztett szegény nép vakbuzgóságát, éktelen cifrázatokkal
ékitett templomait, papjainak ó-testamentomi öltözetét
stb. keresztyónségnek nem nevezzük.
A társadalmi életben, a miveitebbek között is minél kevesebb van a könyörületesség, felebaráti szere! et,
mértékletesség és szabadság áldásaiból erényeiből.
Bosszú és embertelen bánásmód, minden ellen a
mi nem orosz, s a porban csúszásig az emberi önérzet
megsemmisítéséig nem alázatos, jellemzi Muszkaországot,
s a szegény szláv nemzetet, mely a Krisztusban szabadságra hivatott volna, ha ezer meg ezer láncokkal
lelkét-testét kötve nem tartanák.
Mig Törökországban, mely pedig pogánynak nevezett állam, szabadon gyakorolhatta századokon át s gyakorolhatja ma is ki-ki nyelvét, nemzetiségét, vallását, a
török sérelme nélkül, mint Magyarországban a protestáns
vallást a római katholikus sérelme nélkül, (absque taráén etc) addig ez Muszkaországban oly bűn, melyet
gyökerestől ki kell irtani, s a muszka hatalmat és vallást
rettegetté tenni.
Törökországban szabadon járhatnak amerikai, angol, német, magyar missionáriusok, mint magamról tudom,
hirdethetik a Jézus Krisztus evangyéliomát, még török
nyelven is, s házról-házra járva árulhatják s terjeszthetik
a szent irást és más keresztyén iratokat. Muszkaországban ? ezt a muszka felfogás az állam biztonsága s a cár
ellen való merényletnek tekinti.
Valóban sajnálnunk kell a cári nagy birodalomban
levő szlávokat, a szegény muszka népet, melynek miveltebbjei az Istentől adott egyéni vallási szabadságtól megfosztatva, a c s a l á d i , v a l l á s i , á l l a m i i n t é z m é nyekszükségességételvető nihilismusba

kénytelenek menekülni, s a nagy nyomás alól kitörő
meggyőződésök nyilvánításáért Szibériával lakolni. Ekként
a muszka népet a rosszul értelmezett, alapelveiből kiforgatott keresztyén vallás nevében minden egyéni jog-gyakorlat s lelki meggyőződés nyilvánithatásától visszatartja
kormánya, mely theokraticusabb, az emberi lelket elnyomóbb, üldözőbb mint a reform előtti török is; a humanitásra nézve pedig, mely igazolná keresztyén voltát, a
töröktől messze marad. Ez a muszka keresztyénség.
Azért mig Muszkaországban az állami és vallási hatalom
a magát lejárt theokraciában egyesítve lesz, mig a
polgári s vallási társadalom egészen külön szabad intézménynyé nem tétetik ; végre mig a keresztyén vallás
szent nevében a muszka k o r m á n y világosságot, szabadságot, vallási és politikai meggyőződést vérig üldöz, addig
a keresztyén név s érdek a muszka képviseletében nem
egyéb a nép elnyomásánál, s a keresztyénség magas
feladatának oly nagy megsértésénél, mely ellen tiltakozni
s melyet a keresztyén emberiség öntudata s az evangyeliom szelleme szerint visszautasítani kötelességünk.
Megfoghatatlan, hogy a muszka theokracia ép ugy
tesz a kex-esztyénság XIX-ik századában mint a rnahomedánismus tett ezelőtt 1260 esztendővel. Erővel, fegyverrel akarja magát terjeszteni, birodalmát nagyobbítani,
rabszolgákkal népesíteni.
Ne feledje hogy ez Isten, a keresztyénség feladata
s az emberi jog és szabadság ellen elkövetett s büntetés
nélkül nem maradható legnagyobb bűn.
Tanuljon türelmet s már csak az egyénekért is, a
vallások iránti méltányosságot gyűlölt ellenfelétől a töröktől.
Es a helyett hogy elnyomná, vigye elő a kormány,
aristokracia, a nagy számú papság a cári birodalom szláv
népét a keresztyén művelődés és szabadság pályáján.
Akkor ezt fogják mondani: „ti a kik magatok közt a
keresztyénség nagy missióját teljesítettétek s folyton gyakoroljátok, méltók vagytok, hogy nem fegyverrel de a
keresztyén szellem hatalmával, erejével s boldogitásával
a többi szláv elemre, sőt a mennyiben lehet az egész
emberiségre, Európában, Ázsiában, Zágrábban és Kappadóciában áldó és nemesítő hatást gyakoroljatok."
Ennyi a válaszom Dr. Kerrow s Kállay urak azon
elitélő nézetére, hogy az izlam istentelen, minden jóakaratú reformot akadályozó, tehát mintha utána tennék, — dicséret ha nem teszik, — a törökkel szemben a muszkának
igaza van, midőn azt fegyverrel és csalárdsággal igyekszik Európában s Ázsiában a földszinéről kiirtani, s nem
csak hatalmát, de faját is megsemmisíteni.
Én lelkemből óhajtom, keresztyén s nem keresztyén
embertársaim számára a népeket, nemzeteket, államokat,
birodalmakat boldogító világosodást, a lélek boldogító
erényeit, az egyéni, vallási és polgári szabadságot. Ezek
a keresztyénség k ö v e t e l m é n y e i s h a kivíva lesznek : d i a d a l a i . A népek lelki-testi nyomoráért, töröknél muszkánál s bárhol, a kormányokat, uralkodókat teszem Isten s az emberiség itélő széke előtt felelőssé.

Ne játszanak a jólétre és szabadságra hivatott népek
boldogságával. Ne használják koronájukat s a vallás
szent nevét és hatalmát, a népek lelkének eltörpitésére,
értelmi erkölcsi és vallási mivelődésének akadályozására.
„A vallás és semmi világi hatalom nem állhatja útját —
bűnhődés nélkül — az emberiség mivelődésének s a szabadságban haladásának. Forditsák meg az eddigi életutat,
s mozdítsák elő már egyszer a népek jólétét és szabadságát az uralkodók, s igyekezzenek koronájuk népeit faj
és vallás, nyelv és nemzetiség külömbség nélkül oda érlelni, hogy ember az emberben tisztelje és szeresse az
embert, becsülje annak és mindenkinek jogait, szentnek
tartsa jólétét és szabadságát, mert ez az Istennek nagy
parancsolatja a bibliában, a koránban, s az emberi lélek
nemes önérzetében !
CZELDER

MÁRTON.

A cigányok vallásáról.
Un trait remarquable du caractére des
Bohémiens, c'est leur indifférence en
matiére de religion.
(Vége.)

Egy multszázadi német lap, 1 a báti, kemencei és
csábrági cigány-hajszról irva, fölemliti ugyan, hogy a
már fölakasztottak, a kerékbetörtek és lefejeztetteken kivül, e kannibálok bandájából számosakat elfogtak, s
„unter diesen findet sich auch einer, welcher Pfarrerdienste unter ihnen verrichtete, und für ein Paar Groschen
copulirte" : de ez elszigetelt állitás nem valószínű. Alkalmasint ép ugy nincs alapja, mint ugyanazon hirlapi cikk
ama pontjának, melyben le van irva, hogy a cigányok
legkedvesebb csemegéje a 16—18 éves ifjak húsa.
Soha és sehol másutt nincs emlékezés cigány papról. Nincs is arra szüksége oly népnek, melynek nincs
vallása, s ennélfogva vallásos szertartása sincsen,2
„Vallásuk nincs, — irja Orbán Balázs 3 — színleg
azt a vallást követik, a mely falu határán vannak fizetésért gyakran változtatják hitöket, ugy látszik azonban,
hogy volt hajdan nekik nemzeti vallásuk s nemzeti istenök, kit Devhlának neveznek ; de ez ős vallásnak most
már csak homályos hagyományai maradtak fenn."
Ez volna másik adatunk a cigány-vallás létezésére
nézve. De nem oszthatjuk Orbán Balázs e nézetét, melyet a cigányokról, nagy munkájában közölt érdekes és
alapos értekezésében ád elő.
Ugy gondoljuk, hogy a Devhlának, magyarul ördögnek, nálok nincs valami mélyebb mythologiai értelme,
hanem ez az átkozódásaikban használt szó, merőben át') Hamburgische unpart.heiischer Correspondent. Nr. 159. 1782.
A levél keltezése „Aus Ungarn vora 22. Sept.®
2
Twiss: Voyage
l'Anglois. p. 205.
3
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vett fogalmat jelöl, s vigyen el a Devhla, szórói-szóra
egyezik, a magyar „vigyen el az ördög" átokkal.
Igaz, hogy más népeknél az átkot is a hitrege öleli
körül: de a cigányoknál aligha. Erre mutatnak prózai
átkaik, mint ..egyen meg a rosz s e b / vagy a mi legrettenetesebb: „ne legyen amién megvássék a fogad!"
Kogolnitsan Mihály szerint 4 sincs ugyan a cigányoknak vallásuk ; mégis azt állitja, hogy bálványimádók lennének. Tisztelik a reájok nézve hasznos tárgyakat, mint
pl. sátrukat, talyigájukat, üllőjüket stb. Ok is, miként
a törökök, hisznek az elkerülhetetlen végzetben. Liszt
Ferenc, ismét másban keresi vallásukat. Szerinte, 5 csupán
a lélekvándorlás nyújtott nekik némi tétova reményt, melylyel megelégedtek, s e hitágazat — az egyetlen, mely
fennmaradt náluk, bár zavarosan — elég volt vigasztalásukra. E nézet azonban nem egyéb, mind eddigelé nem
igazolt sejditésnél.
Mérimée, Carmenjében, beszély alakjában, finom
espritvel s nagy tudománynyal dolgozva föl a spanyol
cigányok társadalmi életét : némileg vallásos borzalomnak
babona-félének róvja föl, hogy a spanyol cigányok közt
pénzért is nagy nehezen akad olyan, ki a halottat kivinné
a temetőbe; mert irtóznak a holttest érintésétől. 6
Nálunk ellenkezőleg, a hóhérság nemes mesterségét
hajdan a cigányok végezték, ők vették le a holttestet, s
temették el a bitófához. Dózsa Györgyöt, később Erdély
nagyjainak proseribáltait ők végezték k i ; s országszerte
ők nyakaztak, törtek kerékbe, kínoztak stb. 7
Különben föntebbi állitására, maga Mérimée sem
fektet valami nagy nyomatékot. Mert idézett helyen, ő
maga mondja, hogy a spanyol cigányok előtt még a babona is, mely a vad népeknél a vallásos érzést pótolja,
teljesen idegen. S ugyanezt a véleményt másutt is megerősítve látjuk. 8
Ilyen a cigányok vallásossága, mely lucus a non
lucendo. Mivel még babonájuk sincsen, tán az egyetlen
nép a világon, mely m é g c s a k n e m is p o g á n y ,
hanem egészen vallástalan, hitetlen. Sőt nemzeti nyelvökön még csak olyan szó sincs, melylyel a vallás fogalmát megjelölhetnék. 9
Tétettek ugyan kísérletek, hogy e pogánynál po4
Skizze einer Gesch. der Zigeuner. Aus d. französ. übers. v.
Fr. Casca. Stuttg., 1840. S. 27.
5
A cigányokról
1861. 125. 1.
6

és a cigány zenéró'l Magyarországon. Pest,

Prosper Mérimée : Nouvelles. 2JL éd. Paris. 1852. p. 100.

7

D. Frölilich : Medulla Geographiae. Bartphae, 1639. p. 360»Zigari in copia hic (Nagy-Váradon) se sustentant furtis, etc. ; et
haec alaptorum colluvies passim in Hungaria et Transylvania carnificum munia exercere sólet.®
8
Jac. Tollius : Epistolae itinerariae. Ep. V. p. 201. „Religionem prae se ferunt Graecam, cum sub Christianorum sunt dominio,
Pagani alias, sive ut vulgo dici sólet, r e l i g i o n i s
nullius:
n e q u e e n i m i d o l a h a b é n t.K
9
Franc. Predari: Origine e vicende dei Zingari. Milano, 1841.
p. 15'-. »Lo Zingaro manca pertino nella sua lingua di un vocabolo
che esprima l'idea di Religione.'

gányabb népfaj tisztességes életre és a vallás útjára vezéreltessék, de minő eredménynyel ?
Mária Terézia 1768 óta több rendeletet bocsátott
ki, melyekben megparancsolja a cigányok letelepedését,
s hogy uj magyar vagy uj parasztoknak neveztessenek.
De a cigányok csak nem telepedtek le. Mária Terézia
tehát, nem igen válogatva az eszközöket, 1773-ban erőszakhoz nyúlt.
Elrendelte, hogy egy cigány sem házasodhat! k meg
mindaddig, mig ki nem tudja mutatni, hogy családját
képes leend tisztességesen eltartani; továbbá megparancsolta, hogy a családos cigányoktól gyermekeik országszerte erőszakkal vétessenek el, s vallásos nevelés végett
idegeneknek adassanak át. A zordon rendeletnek azonban csekély foganatja lett. Egyedül Pozsony vármegye
felső-csallóközi járásában hajtatott végre. Csöllén és Hideghéten, mint hajdan Heródes katonái Izrael gyermekeit, a hatóság éjjel szakította el szülőitől, a cigánygyerekeket. Öt évestől 15 évesig, minden purdét szekérre
raktak, s évi 18 forint tartásdíjért távol lakó parasztok
közt osztották el. 1
Ennek sem lett foganatja, mert vagy a parasztok
zavarták el a vásott gyerekeket, vagy azok szökdöstek
meg gazdáiktól. A cigány, mint a kigyó, kisiklék minden egyenlősitési kísérlet korlátai közül.
II. József követte anyja nyomdokait. De regulatione Zingarorum, 1782. sept. 12-én kibocsátott körrendeletében, a cigányokat földmivelésre kényszeriteni parancsolta.
Vallás-erkölcsi életöket illetőleg, elrendelte :
1., hogy a hittanban ne csak önmagok igyekezzenek
előhaladni, hanem gyermekeiket is annak elsajátítására
minél korrábban az iskolába küldjék,
2., hogy gyermekeiket ne engedjék közbotrányúl,
mezítelen futkosni ;
3., lakásaikban ezentúl ne háljanak együtt nemi
különbség nélkül;
4., kivált ünnep és vasárnapokon, szorgalmasan járják a templomokat,
5., vessék alá magukat bizonyos lelkészeknek, s azok
I
rendeleteihez tartsák magukat.
Mindezen intézkedések jellemzik a kort, melyben
hozattak. Akkoriban a humanitás abban állott, hogy az
embert, saját akarata ellenére is, egy-egy koronás fő, a
maga belátása szerint, minden áron boldogítani akarta.
Mai felfogásunk szerint, természetesen, még a boldogság
sem kell, ha erőszakkal akarják ránk tukmálni.
A cigány pedig, mint elvadult vér, mint vegyület len faj, együtt, s külön minden tagja, iszonyodik mindentől, mit a törvény diktál, s mindenek fölött a helyhez
kötött, rendes életmódtól. Fogékonytalan lévén minden
tanács, sőt a maga érdekei iránt is, a legszebb jövedelmet is megveti, ha azt, arca verejtékével beharmatozott
rendes munkával kellene megváltania.
Hallgatagon óvást emelve a társadalom ellen, mely
') GreUmann : Die Zigeuner. Dessau u. Lpz., 1783. S. 145.

veleszületett uralmat akar gyakorolni fölötte is : bár lealáztatása és véghetetlen nyomora árán, mégis megőrzi
korlátlan szabadságát. Legkevésbbé sem törődve azzal,
a mi körülötte végbe megy, éli világát a saját, a mi
felfogásunk szerint azonban, állati életét.
Megittasulva, a természet-imádó vad szenvedélytől:
a polgárisultság legcsekélyebb érintésére megriadnak. S
mint a ballang-kórót a szél szeszélye : úgy hajtja e népet
pezsgő vére a vadonba, hol legalább háboritlanúl tengődhet. E miatt, legújabban, 1867. jul. 9-én, a magyar k.
belügyminiszter, ugyan hiába bocsátotta ki körrendeletét,
melyben valamennyi hatóságot utasította, hogy a cigány bandák kóborlását megakadályozzák. Cigányaink azért ma
is szerte táboroznak az ország térségein.
A kik szerint a vér, a faj dönt az ember jövője
fölött, a cigányokban, állításaik legszembeszökőbb bizonyítékát láthatják. Mert ha van nép, melyre ráillik a
régi mondás: naturam expellas furca, tamen usque recurret
— úgy bizonyára a cigány az.
Ezért van oly gyér reményünk arra, hogy a cigányra rá lehetne tukmálni az evangéliumot. Eleget próbálták már eddigelé is, s mindannyiszor eredménytelenül.
Angliában a missió bizottsága, már a 20-as évek
kezdetén munkálkodott e nép megszelídítése érdekében.
Ott, már akkor észrevették, hogy mig téritőiket szerte
széljel küldözték, a köztök lakó pogányról egészen elfelejtkeztek. Épen ezért, a cigányok képzésére iskolákat
szándékoztak fölállítani, s a kitanultakat, főkép Ázsiában,
a térítés körül használni. 2 Hogy aztán ez az ügy, a közmondásos angol szívósság dacára is mai napiglan elaludt :
ujabb bizonyság a cigányok féket nem tűrő jellemére. De
még inkább az, Zellernek, beuggeni szeretetházában tett
tapasztalata.
Zellernek sikerült mindenféle népfaj elhagyatott árva
gyermekeiből jóravaló cselédeket nevelni, kivéve a cigányt,
melynek tagjai, a mint fölcseperedtek, mohón követték
forrongó vérök ösztönét, s mihelyt szerét ejthették, végkép elmerültek a csalás, lopás, tobzódás fertőjében.
A Hám János szatmári püspök által 1857-ben a
cigányok számára építtetett, s a Ferencrendi szerzetesek
gondjaira bízott szatmári cigány-iskola, 3 valamint a Farkas
Ferdinánd plébános által Érsekujvárott alapított hasonnemű intézet, 4 szintén alig tudott valamicskét lendíteni a
cigányok művelődésén.
Itt-ott, pl. Szatmárban, Beregben s Erdély némely
vidékein, sikerült ugyan a cigányokat, — mint néhol a futó
homokot — megfogni-, de e letelepültek is, minden egyéb
tekintetben, szakasztott másai barangoló véreiknek. Ennélfogva, még azon esetben is, ha ezen civilizáltabbak megtérítéséről volna szó: tekintetbe kellene vennünk, minő
bajos velők érintkezni. Minő kínnal lehet tőlük helyes
feleletet kicsikarni !
2

Tudományos gyűjtemény. Pest, 1822. II. 125.
Sarkadi Nagy M. és Bartók G . : Szatmár-Németi történetei.
Szatmárt, 1860. 40 1.
4
Vasárnapi Újság. 1858. 2. sz.
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Otrokócsi Fóris Ferenc beszéli,5 hogy a miatyánkot
nem volt képes velük cigányul elmondatni. Ha egyetlenegy szót kérdezünk tőlük : egy kis szótárt hadarnak el
előttünk, melyből nem lehet kiokosodni. 6
A nyelvi nehézségekhez járul még, hogy bajos
hozzájok férkőzni. Társadalmi szervezetüket lehetetlen
apróra megismerni.
Mihelyt idegen megy közéjük, chamaleon-szerüleg
változik el valamennyi, nem engedve, hogy az csak egy
pillantást is vethessen valódi életmódjukra. Tüstént körülveszik a „pálljo"-t, s a purdé-raj pénzért kunyorál. Néhány éve kijárogattam a Rákosra, hogy cigányoktól gyűjtsek
népdalokat. De csak kizsaroltak, s az eredmény egy jó
csomó értelmetlen, idétlen nóta volt.
Az elmondottak után, valóban azt kell hinnünk,
hogy a cigánynép vallása a némaság, az elzárkózás minden idegen elem befolyásától. Hogy az őt környező népekhez semmiben sem hasonlítva, örökre idegen, s
örökre talány maradjon azon nemzetek közt, melyek
földjeiken megtűrik.
Miután fölmutattuk a cigányokat a magok egész
nyomorában : ideje, hogy bevégezzük cikkünket. Még
csak egy kérdés ötlik fel előttünk, melyet megfejteni
kivánunk ; az a kérdés, hogy csakugyan hiába létezik-e
a cigány, s nem rejtene magában létezése, egyetlen tanulságot sem, melylyel hasznára válnék a társadalomnak ?
Mi csak egyetlenegy vonást vagyunk képesek fölfedezni a cigányban, melylyel valóban nagy missiót tölt be.
Intő cégére annak, hogy m i n ő
nyomorulttá
a l j a s u l a nép, m e l y n e k se h i t e , se h a z á j a .
A zsidó is hazavesztetten züllött szét, de ezredéveken át
a meghunyászkodás szine alatt, bátran megőrizte elátkozott hitét, vallását, s ez által összetartva, bár hosszas szenvedés után, de végre is kiküzdötte, hogy ma, fél Európában, irányadó szerepet játszik.
A cigányt nem köti össze a hit ereje : szétbomlott
kéveként tengődik a faluvégen, mint a magvaszakadt
páriák utolsó epigonja.
D R . BALLAGI

1

A lelkészi karból, Trsztyenszky Ferenc, pozsonyi
lelkész, közfelkiáltással emeltetett a jegyzői tisztre. Táu
nem annyira a személy köztekintélye, mint az emberhiány a párt között birta azt ezen színleges concessióra
a kissebbség iránt. Örülünk a derék jegyző úrnak ! Superint. úr évi jelentése, mely az évi eseményeket egyházi és iskolai téren vázolja, meleg köszönetet aratott,
mihez a pozsonymegyei esperesség különösen a keblében
véghezvitt kanonszerű látogatásért hozzá járult.
Azon ministeri rendelet ellen, melyszerint a lelkészek a halálesetet tárgyaló jegyzőkönyveket aláírni kötelesek, azon kifogás merült fel, hogy ezáltal a lelkészi
jövedelem csökkentetik, miért is a ministerium annak
másitására felkéretik. Azon ministeri leirat, mely a bélyegtörvény ellen vétett s megbüntetett papokat e büntetés alól felmenti, szívesen tudomásul vétetik.
Panasz emeltetett az ellen, hogy az állam a tanítók és egyházaktól a nyugdíj illetéket beköveteli, dacára
annak, hogy némely egyházak a nyugdíjazást magokra
vállalták. E panasz az egyetemhez vitetik, mivel más
kerületek is hasonlóval jövendnek.
Korcsek Zsigmond pozsonyi tanító úr által évenként előterjesztetni szokott kerületi iskolai értesítés, ez
évben is szorgalmasan és kimerítően tárgyalta az iskolaügyet. Annak csak részbeni kinyomatása azért határoztatik el, mert a kérdésekre benyújtott téves válaszok
által olyanok jöttek e tudósításba, a mi a világ elé nem
léphet.

ALADÁR.

5
Origines Hungaricae. Franek., 1693. P. I. p. 171. „etsi mihi
ignota est illorum lingua; non enim quilibet facile eam ab illis potest discere, cum experimento mihi constet, in iuventute, nunquam
me ab ipsis extorqueve potuisse, nt vecte et ordine, Páter Noster Ciganice recitarent, sed recitant vei lingua Hungarica, vei eius nationis
in cuius sünt medio.*
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B E L F Ö L D .

A dunáninneni ág. h. ev. egyházkerület Pozsonyban, szept. 12. és 13-án tartott közgyűléséből.
Ft. Geduly Lajos superint. és kir. tanácsos rövid
mával megnyitja a gyűlést. A kerületi világi elnök

távollétében Mossócy Lajos kir. tanácsos és Pozsony városi esperességi elnök úr bizatik meg az elnöki tiszttel,
kinek közkedveltsége, törvényismerete és erélye a gyűlés gondos vezetéséről előre kezeskedett, mint a ki ezt
már N.-Szombatban 1875. évben is bebizonyította. A
kerület két pártjának alkalma nyilt megmutatni, hogy
nem fogyott, nem nőtt. Betöltendő volt ugyanis a magyar ker. jegyzői állomás világi úr által. A 3 esperesség
Chalupka Endre, az 5 esp. Mudron Mihály jogtudor
urakra szavazott. Ha igy csakugyan átvitték a magok
emberét, nem hajolva a többség, de a tehetség előtt, elismerjük, hogy a megválasztott a magyar nyelvet szépen
beszéli és irja, és a jegyzőkönyv szerkesztésében ügyes.

Különben a kimutatás tanúságot tesz arról, hogy
iskolai téren az ev. egyház mindinkább halad.
Kerületünk többsége az egyetemes gyűlés határozatai által kellemetlenül érintetve 1875-ben azt kívánta
az egyet, gyűléstől, hogy a reá tartozó teendők rendezését és szabályozását keresztül vigye. Az egyetem figyelmeztető a kerületet arra, rendezze maga magát. A tavalyi ker. gyűlés a superint. elnöklete alatt egy hat tagu
bizottságot küldött ki, kerületi alapszabályok kidolgozására. Ezek készek ugyan, de a bizottság nem minden
tagja előtt ismeretesek, felkéri a sup. úr a gyűlést, halassza el az ügyet még egy évre; a bizottság átrostálja
a munkát a tél folyta alatt, tavaszra összeül (Osztrolucky
Géza biz. tag Német-Podhradra hivta meg az urakat,) a

munkát kinyomatja s közli az espereségekkel és a jövő
ker. gyűlés határozhat.
Az egyetemes gyűlésre kiküld a kerület minden
esperességből néhány világi és egyházi urakat, örvendünk, hogy Csecsetka Sámuel igazg. urat is.
Jeszenszky József ker. pénztárnok úr pénztári jelentése várva váratott. A hátralék név ki van törülve.
Hála Istennek, hogy a vita lárgya megszűnt. Igaz, hogy
a tavalyi kerületi jk. értelmében 1100 frt leengedtetett
a tartozásból, hanem a többi majd 3000 frtra rugó hátralék beszolgáltatott. A megbecsülhetetlen financier sajnálattal jelenti, hogy a kerület tőkéje, mely most 16,000
frtot tesz, 16 év óta fogyott 5000 frttal, a mi tán a zavaros időkre 1860—67-ig és a mindenféle elengedésre
visszaviendő. Az adókulcs, melyszerint a kerületi járulék
be lett fizetve, egy bizottság által akép ajánltatik, hogy
Árva, Trencsén, Turóc egy lélek után 1, a többi 5 esp.
1
krt fizessenek. Pozsony város, megye és Mozsony
eddig 2 krt fizetett ugyan, de miután ez azért történt,
hogy a hátralékosok tartozásaikat könnyebben leróhassák,
ez pedig már megtörtént, ezzel megszűnt ez iránti kötelezettsége ; Liptó és Nyitra igen sokalták a 1 */2 krt (mit
fizetnek az egyházak az esperesség házi pénztárába?)
igy 1 krnyi adó vettetett ki, az 530 frtnyi deficitet az
államsegitség fogja pótolni.
Sup. ur leteszi a ház asztalára mindazon okmányokat, melyek a báró Baldácsi és a prot. egyházak
közt kötött szerződésekre vonatkoznak. Ezek gyönyörűen kiállított másolatok és a ker. határozta ezek egybekötését. Az okiratok nem olvastatnak fel, hanem egy
superint. jelentés ez ügyről. E szerint a báró úr összes
vagyona át van irva a magyarhoni protestáns egyházakra. Azon felszólítása, vegyék az egyházak a vagyont
saját kezelésök alá, a báró árnak évi fizetést biztosítván,
oly kéréssel viszonoztatott, tartsa meg a báró úr a teljes
élvezést holtiglan. Superint. úr kiemeli mind ez ajándék
nagyszerűségét, mind az adakozó nagylelkűségét. A
kerület nem csak jegyzőkönyvileg kívánja háláját kifejezni, hanem elhatározta azt személyesen a többi kerület
képviselőivel együtt az egyet, gyűlés alkalmával a báró
urnák kijelenteni.
A házassági felmentési dijak, melyek ez évben 400
frtot tesznek ki, a 8 esperesség papi és tanitói özvegy
árva intézetnek osztatik ki.
A ker. konsistorium, mely már 1874. óta Árva,
Turóc, Liptó esperességek tagjaiból egybe van állítva,
ez évben is meghagyatik azon biztositással, hogy egy
két év múlva a konsistorium az alsó esperességekbe át
fog tétetni.
A theologiai fakultás ügye csak annyiban merült
fel, a mennyiben azon egyházak, melyek valaha a közös
fakultásra adakoztak, ezen Török Pál sup. úr által 173
írtból 305 frtra szaporodott visszanyert adományaikat a
P o z s o n y b a n felállítandó theol. fakultásnak tartják
fenn.

Az 5000 frtnyi államsegélyből az állam 250 frt
jövedelem adót tartott vissza. A többiből nyertek: az
egyetem 250 frt, az esp. papi özvegy árva intézetek
1600, az esperes urak 800, a znióváraljai vallás tanár
50, a vizsgáló esperes 10, Árva 190, Liptó 300, Moson
140, Nyitra 400, Pozsonymegye 300, Pozsony város
180, Trencsén 340, Turóc 190 frtot.
A ker. gyámintézeti jelentésben a fénypont Pozsony városa. Ezután legtöbbet adakoznak Pozsony és
Mosonymegye. Nyitrának 50,000 lelke nem igen tud
vagy akar 30 frtnál többet gyűjteni Meghagyatott az
egyházaknak évenként egy offertoriumot tartani a gyámintézet javára. Azon igaz és helyes észrevétel, hogy ily
offertorium vajmi keveset hoz be, s azon felszólítás, hogy
a lelkész urak ez ügyet melegebben karolják fel, a tót
urak által rosz néven vétetett. No de igaz, mig a pap
nem karolja fel az alkalmat a családok körében az adakozást meghonositani vagy mig a lelkész a községet
nem birja arra, hogy házi pénztárából valami nagyobb
összeget áldozzon, addig sok nem gyülend be.
Az évi határozott járulék a „Leopoldianum"-hoz,
mint utánzása a bécsi „József-alapítványnak," elvettetett
a gyámíntézeti gyűlés által, kerületünk többsége inkább
a gyámintézetet támogatja. Kíváncsi vagyok, mennyivel
többet teend a jövő évi járulék a gyámintézeti pénztárba ! ? Es miért ellenzik az urak e j ó és s z é p u t á n zást!
Az összehordott földből alakított teleknek hasznát
nem-e nagyrészt ők, mint aránylag talán a legszegényebbek élvezendik. Yagy talán csak egy két év múlva ajánlják ők azt mivel mások már élnek, mint most az offertoriumot, melyek a gyámint. terv már rég felszólított?
Persze ők nem nevezik ezt utánzásnak, hanem önmagukban keletkezett eszme !
Különben azon reményben vannak, hogy az egyetemes gyámintézeti gyűlés is elveti a „Leopoldianum"
tervét.
A tavaly közlött feltételek, melyek alatt egy leányegyház anyásittatik, elfogadtatnak.
Több felfolyamodvány (csasztkói, bazini, kralovai)
tárgyalása után a gyűlés befej eztettett.
SCHLEIFFER

Dr.

Szeberényi

Gusztáv

KÁROLY.

b á n y a k e r ü l e t i ág. h.

ev.

superintendensről, ki már többször jelét adta annak, hogy
az idegen elemek között nem csak a vallás, de nyelvünk
apostola is, az „Alföld" után ismét egy szép vonást jegyezhetünk föl. A főpásztor f. hó 8-án Apatelekről, hol
Atzcl Péter aradi főispánnak volt szivesen látott vendége,
egyházlátogatás céljából kíséretével együtt a fazekasvarsándi egyház felügyelőjének: báró Edelsheim-Gyulainak
fölajánlott fogatain Fazekas-Varsándra utazott, hol 9-én
nagy ünnepélyességgel tartotta meg a canonszerü egyházlátogatást. Fényes bandérium, tarackdurrogás és harangzugás között vonult be, hogy hivatalos küldetését telje76*

sitse. Intézkedései közül különösen kiemelendő azon
visszás ügynek végleges elintézése, mely az egyház magyar és esekély számú tótajku hivei között uralkodó
torzsalkodás képében az egyház békéjét régóta zavará.
A főpásztor ugyanis meggyőződvén arról, hogy a kisebbség azon követelesének, miszerint az ő vallási szükségeinek kielégitése végett egyház lelkésze külön tót istenitisztelet tartására köteleztessék, indokai nem tisztán vallásiak, hanem csupán egyes családok között uralkodó
személyes gyülölségben gyökeredzők; határozatilag kimondotta, bogy a fazekas-varsándi ág. hitv. ev. egyház
lelkésze, csak magyarajku istenitiszteletet köteles tartani, fenhagyván az illetőknek azt a jogot, hogy egyes
esetekben, a felek kivánságára magántermészetű szent
cselekményeket az esperesség határozata értelmében, tót
nyelven is végezhet a lelkész ; különben pedig a fazekasvarsándi magyarajku egyház tagjaiul tekintendők, s mint
olyanok, az egyház terheit a magyarajku hivekkQl egyenlő
arányban viselik. A superintendens Simándon át, 10-én
utazott vissza székhelyére Békés-Csabára.

A hallgatás nem némaság, nem tétlenség
II.

jele.

annak gyönyöreitől, mind mi, az esperesség tagjai annak
újbóli élvezésétől. De a dologra! Az üdvözlő beszéd után
az eskütétel s erre a felügyelői válasz vagy székfoglaló
következett. Jól esett tapasztalnunk, hogy a lemondott
férfiú helyére oly egyént sikerült választanunk, aki a
mellett, hogy mind azon képességekkel látszik birni, melyek a felügyelői hivatal méltó betöltésére szükségesek,
beszédében oly ékesszólásának adta jelét, a mely Őt e
tekintetben főesperesünk hasonmásává teszi.
A felügyelői beigtatás után napirendre kerülvén a
sor, az esperesi jelentés s a mult évi jegyzőkönyv szerint
következő tárgyak kerültek szőnyegre : egyes egyházaknak államsegély végetti, a papözvegyeknek a kerületi
segélydíj iránti folyamodványaik. Ezeknek szabályszerű
elintézése után az egyházi építkezést ellenőrző bizottság
elnökének megválasztása történt, melynek folytán a meghalt Sándor Zsigmond helyébe P r o k o p i u s Zsigmond
úr választatott meg. Csupán a vezeték név változott, az
ügybuzgóság s szakavatottság hisszük, hogy a boldogult
elődhöz méltó lesz. Az esp. özvegyárvaintézet pénztára
ez idő szerint 22.576 frt, mely ez évben 65 frt engedett
egy-egy özvegy számára kiutalványozni. Az esperességi
pénztár szintén emelkedik s 1599 frtot tesz. E pénztárak
gyarapítását illetőleg felemlítem, hogy azok részint részvénydíjak s azok kamatai, bekeblezési díjak s azok
késedelmi kamatai, az egyházak évi adományai, őszi
gabnagyűjtések, pap-tanitói hivatalüresedés időközi jövedelmei s a tőkéknek kamatozása által történik. Wertheimféle tűzmentes szekrény szerzése is célba van már véve
s a gyűjtés folyamatban van.

Lelkészi éi'tekezletünk után, pestmegyei esperességi
gy ülésünk mindjárt közvetlenül lőn megtartva Pesten,
május 30. és 31-én az evangyelmi egyház kisebb gyüléstermében. Ez úttal nem ikerelnökség vezetése alatt vette
az kezdetét. Világi elnökünk, Rudnay József esp felügyelőnk időközben lemondván, S á r k á n y Sámuel főesperes
Az iskolákról szóló évi jelentés s annak tárgyalása
maga nyitotta meg a gyűlést, buzgó ima előbocsátása után
az őszi gyűlés feladata, itt csak azt említem fel, hogy a
évi jelentésének felolvasásával. A jelentés épen a feltanitói értekezletek minden iskolai körben megtartatni
ügyelő lemondásának kiemelésével kezdődött; erre nézve
rendeltettek s hogy ezentúl az őszi gyűlés alkalmával az
oly igazán, mint szépen mondá az esperes úr, hogy az
alesperes elnöklete alatt a dekanusok külön tanácskozmányt
mindnyájunkra nézve váratlanul jött s mindnyájunkat i fognak tartani. E tanácskozmány célja lesz az esperesség
fájdalmasan érintett; elmondá azt is, hogy megkisérlé
elé indítványokat szerkeszteni s a tanrendre nézve az
felkérni ő nagyságát lemondása visszavételére, azonban
iskolai körökben egyöntetűséget hozni létre. Az iskolai
mit midőn remélt eredmény nem koronázott, elrendelte
év kezdetéül szeptember elseje lett elhatározva és pedig
kerületi utasításaink XII. része értelmében az új felügyelő
azért, mert október elején kukoricatörés és szüret szokván
megválasztására az egyházankénti szavazást. A beérkezett
tartatni, az iskolai év ugy szólván vacatióval kezdődött
szavazatok egy bizottságnak adattak ki felbontás végett,
s a tankötelesek beterelése nagy nehézséggel járt. A mumit az egy mellékteremben rögtön teljesített is s azon
lasztásokra nézve, miután azokra birák a törvényt alkaljelentéssel tért vissza, hogy a szavazatok nagy többsége
mazni vonakodtak, úgy intézkedtünk, hogy jövőre az ily
F ö l d v á r y M i h á l y apostagi egyházfelügyelőre esett.
esetek a megyei közigazgatási bizottsághoz fognak az
Ez eredmény kihirdetése a midőn éljenzéssel fogadtatott,
alesperes utján felterjesztetni.
3 tagból álló bizottság lőn a megválasztott férfiúhoz
E gyűlésen is szóba hozatott a zsinati előmuukálaküldve, hogy őt a gyűlésben leendő megjelenésre felkérje.
tokra készítendő esperességi vélemény. Újra egy bizottság
A megválasztott felügyelő megérkezteig felfüggesztett
neveztetett, Margócsy munkálata szóba sem hozatván, a
gyűlés riadó éljennel vette folytatását, midőn a várt férfiú
mi jele annak, hogy az végleg elejtetett. E határozat
megjelent. Az éljenzés lecsiJlapultával főesperesünk szóteljes ellentéte tehát a papi értekezlet erre vonatkozó
lalt meg, szivünk érzelmeinek tolmácsolásával üdvözölve jegyzőkönyvi pontjának ; melynek valódiságát bátor vola jobbján helyet foglalt elnököt. Szép lett volna jegyzőtam mult közleményemben kétesnek feltüntetni.
karunk részéről, ha ezen, mind tartalmánál, mint irályi
Felolvastatott néhai Csernyanszky Imre végrendelete,
ékességeinél fogva nyilvánosságra érdemes beszédet is
a melynek tartalma rég kiveszett az emlékezetből s a
közli . . . így mind az olvasó közönség meg van fosztva
mely körülmény miatt nem egyszer a végrendelkező ki

fejezett akarata ellenére is osztattak az általa alapított
egyházaknak önkénytes elhatározásából s az esperességössztöndíjak; most fel van elevenítve azon körülmény,
nek támogatása folytán odáig érlelődött ez ügy, hogy a
hogy ezen alapból csakis „apj októl megfosztott, contuvallástanon kivül, minden más tantárgy már magyar
berniumbeli oly ifjak segélyeztethetnek, kikből prédikáto- ; nyelven adatik elő, még pedig kitűnő sikerrel. Ha maga
rokat vagy iskolamestereket lehet reményleni." Ugyan 1 az egyház akarja, indítvány se kell, s ha ily fényes
ezen végrendeletből az is kitűnt, hogy ugyancsak ezen
példa van, csak követni szükséges ; minek adogatnák a
hagyományozó az aszódi gymnasiumra 500 frtot testált
szülék gyermekeiket a szomszéd magyar községekbe,
oly kikötéssel, hogy a kamatok hovafordításáról évenkint
mikor azt, mit óhajtanak, otthon, saját tűzhelyöknél is
az esp. gyűlésnek számoljon be. Minthogy ez sem történt
elérhetik. Hisz a felföldnek nem egy tót ajkú egyháza
eddig — ezentúl e felügyelet is érvényesíttetni fog az
(ott a panszlavok földjén) már-már hangosan követeli,
esperesség részéről.
hogy az ő iskoláikban is a magyar nyelv tanittassék,
hogy üzleti cikkeikkel ide az alföldre jöve könnyebben
Az „Első magyar általános biztosító társaság "-gal
boldogulhassanak. Az indítvány különben el nem vetteszerződésre léptünk. Áll pedig a következő pontokból
tett, hanem miután a gyűlés végén adatott be, egy bi1. az épületek „belső felszerelésének" biztosítása szabad
zottságnak lett kiadva véleményadás végett.
tetszésére hagyatik. 2. Nemcsak a lelkészek és tanítók,
hanem az egyházfelügyelők biztosításai is hasonló módoS mindezen és annyi ügy, mely a felemlitést szezatok mellett fogadtassanak el. 3. hogy a jégkár elleni
rintem a nagy közönség előtt is megérdemli — ime hallbiztositások után, úgy mint a békésmegyei gazdasági
gatásra volt kárhoztatva, egyik jegyzőnknek Debreegyletnek 4°/o elengedtessék. 4. az esp. özvegy-árva incenbe pártolása, a másiknak visszavonultsága miatt, holott
tézetjavára 5°/o helyett 12°/0 adassék. Továbbá oly ténya hallgatás, a mint az előadottakból látható, nem némaleg befizetett díjak után, melyek egyházaink, lelkészeink
ság, nem tétlenség jele. Beszélünk mi szóval, de tettel
és tanítóink, íem különben felügyelőink által, e szerződés
is; igaz, hogy ha szólunk, tesszük azt magunk közt hanmegkötése előtt díjkötelezvények mellett több évre eszgosabban is mint kellene, s teszünk néha ugy is a mint
közölt biztosításaikból befolynak, szintén 12°/0 jutalék az
nem kellene, no de tagadhatatlan, hogy mindaz által minözv. árvaintézetet illesse. 5. A szerződés 12 évre kötdig előbbre és előbbre is törve. Excelsior !
tetett.
RÁKOSI.
A tanfelijgyelők panasza folytán elrendeltük, hogy
a jelenleg műtödő tanítóknak az ísmétlősök tanításától
vonakodniok ijem szabad, de azért nekik mérsékelt díj
fizetendő ; jövíben pedig ezen kötelezettség a tanítói hiványokba fog pevezettetni
A tót kis kátékra nézve — mert hát még ilyenek
nem mellőztetmk mindenütt! — a superintendensi hivatal
jobb célra érdtmes leirata folytán oda utasíttatnak az
egyházak, ho^y azokat Hornyánszky Viktor üzletéből
rendeljék mej, mivel ezek a mellett, hogy olcsók, a kiadó
által hasznot s biztosítanak a kerület részére.
Az apo tagi egyházban kerekedett egyházadó feletti
viszály, melj a mult gyűlés óta időközben dúlta a hivek
buzgóságát, i mely illetéktelen forumok beavatkozását
sem mellőzh(tte el - egy esperességi bizottság közbelépése s közbtijárása által szerencsésen véget ért.
Masznjk János aszódi származású tiszaföldvári lelkész, az aszdi gymnasiumnál 200 frt ösztöndíj-alapítványt
tett. Éltesse Isten soká a nemes buzgalmú tiszttársat, ki
gyermekei neveltetése mellett testi s szellemi bölcseje
iránt ily kgyeletes áldozatkészséggel viseltetik.
A gjálést végre egy hazafias indítvány fejezte be,
a mely aból állott, hogy a magyar nyelv az esperesség
nem magar iskoláiban terjedtebb mértékben tanittassék, mint^ddig és pedig a szülék és növendékek érdekében. A indítványozó fiatal lelkész, ki csak nem rég
lett tagja esperességünknek, aligha tudja, hogy esperességünkns kecskeméti, teljesen magyar iskolakörén felül
vannak oly iskolakörök is, melyekben az egyházak
jobb ára íótajku hívekből állanak s mégis magoknak az

IRODALOM.
Az emberi mivelödés története. I — I I I . kötet.

Irta

P. S z a t m á r y K á r o l y . Bp., 77. 8-r. 700 1. Tettey
Nándor bizománya. Irodalmunkban hézagpótló munka e
vaskos kötet, mely csak az imént hagyta el a sajtót. Szerző
tárgyalási módja az, hogy az illető ország, vagy nemzet
földrajzi és statisztikai rövid, de pontos ismeretét bocsátja
előre, melyet művelődése különböző ágainak ismertetése
követ, s a szoros értelemben vett történelmi rész zár be.
A középkorban ezenfölül az intézmények és vezéreszmék
előadását vette tájékoztató előzményekül. Kivételt e tekintetben csak az új korra nézve tett, hol a statistikai és
művelődési előismereteket föltételezte, hogy az olvasónak
már birtokában vannak. Nagy súlyt helyezvén a nézleltetési módszerre, szerzőnk jónak látta a legszükségesebb
tárgyakat a tanuló és olvasó elé állítani a szövegbe nyomott több ábrával, család- és időszaki táblákkal, s 8 lith.
képpel. Célja e munkának, hogy necsak a közép, hanem
a felsőbb oktatásnak is alapul szolgálhasson.
Aigner Lajosnál megjelentek : A p o l g á r i j o g o k
és k ö t e l e s s é g e k i s m e r t e t é s e Dr. Seidel Páltó 1.
Ára 24 kr. 4-ik javított kiadás, mely a legújabb t ö r v é .
nyekhez van alkalmazva. Szerzőnek az a nézete, hogy
mivel az országos törvények folytonosan változnak, fö lösleges részletekbe bocsátkozni ismertetésöknél. Ehhez
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képest, jelen művében mindig csak átalánosságban beszélt.
— Magyar nyelvgyakorló-és
olvasókönyv
német és magyar-német népiskolák számára. Irta Kakujay
Károly I. II. évf., 4-ik átdolgozott kiadás. Ára 50 kr.
— D e u t s c h e s S p r a c h u n d S t i 1 b u c h für die
Mittelklassen der Volksschule. Verfasst v. Prof. Schwicker
5-dik javított kiadás, melynek ára, kemény kötésben,
44 kr. — D e u t s c h e s L e s e b u e h für Yolks- u.
Büi'gerschulen in Ungarn. Herausg. v. Georg Jausz,
I l l i k rész, mely számos eredeti képpel van ellátva. Ezen
kiválóbb szakembereink segédkezése mellett, ügyeseu szerkesztett olvasókönyvnek ára fűzve 90 kr., bekötve 1 frt.
— T e r m é n y r a j z . Népiskolák számára irta Szente
József, tanár. E munkába, a termények egyes osztályainak,
valamint országainak előadása után az általános kérdések és feladatok, melyek a tanulónak nagy könnyebbségére szolgálnak, szintén föl vanak véve. A munka most
megjelent második javított és bővített kiadásának az ára
kötve 40 kr.
Ugyancsak S z e n t e J ó z s e f - t ő i jelent meg saját
kiadásában Ú t m u t a t á s a z e l e m i
számvetés
t e r m é s z e t s z e r ű t a n í t á s á b a n népiskolai tanitók és képezdei tanulók számára. Első rész. Első és második évi tanfolyam. Ára 1 frt 50 kr. továbbá : S z á m v e t é s i g y a k o r l ó k ö n y v a népiskolák II. osztálya
számára. Első rész. Ára kemény kötésben 30 kr.. Mind
a két munka megrendelhető a szerzőnél Budapest II. ker.
hattyú-utca 579 sz.
Grimm és Horovicnál megjelent: Természetrajzi
olvasókönyv. A népiskola felső osztályai számára. Szerkesztette P é t e r f y S á n d o r . I. rész. Ára kötve 50 kr.
Minden egyes példány árából 2 kr. az „Eötvös alap"
gyarapítására fordittatik. Közoktatás-ügyünk derék bajnokának ezen legújabb műve, felöleli a népet közelebbről érdeklő állatokat és növényeket, oly modorban és
terjedelemben, mint azt a közokt. minisztérium által kiadott tanterv megkivánja. Legfőbb célja tehát, a hasznosság, de emellett nagy súlyt fektet arra is, hogy a
növendékben a természet szépségei iránt való fogékonyság is fölébresztessék. E szempontból indulva ki szerző,
munkájába szemenszedett költeményeket osztott be. A mű
kiállítása csinos, melyet ügyes rajzolású ábrák is emelnek.
Kérelem. Miután kiadásomban megjelenő „Bibliai
magyarázat a szószéken, irta Barakonyi Kristóf" című
munka e hó végén elhagyja a sajtót, s jövő hó elején
ugy az előfizetőknek mint szinte az aláíróknak szét fog
küldetni ; ennélfogva tisztelettel felkérem azon urakat,
kik az aláirási íveket még vissza nem küldték, azokat
mielőbb hozzám visszaszármaztatni kegyeskedjenek, mivel
a munka megjelenése után csakis a teljes bolti áron lesz
megszerezhető. F R A E N K E L B . kiadó könyvárús.

1212

KÜLÖNFÉLÉK.
8 S F * A közelebbről Miskolcon tartott superintendensi értekezletben részt vett föt. egyházi
elöljárókkal egyetértöleg, a magyar-erdélyhoni
helvét hitvallásuak részéről tartandó egyetemes
conventet, annak ez idö szerinti elnöke b. Vay
Miklós fögondnok úr B u d a p e s t r e a jövö november hó 15-ik napjára hivta össze.
* Pap vál asztások. A felső-szabolcsi egyházmegyében a nagy halászi, néhai Pethő Károly halálával megürült népes egyház B u d a h á z y P á l encsencsi, az encsencsi egyház G e s z t e l y i N a g y L a j o s piricsei lelkészt, a piricoei kisded egyház K a j a t i n M i h á l y
vajai segédlelkészt választotta el, sok szerencsét az uj
választásokhoz.
* Psenyeczky Nagy Mihály

a

tállyai

ev.

egyház

érd. lelkésze s a hegyaljai egyházmegye volt foesperese, közjóra irányzott munkás életének 82-ik évében, sept. 8-án,
végelgyengülés következtében elhunyt. Iiülc tetemei 11-én
kisértettek örök nyugalomra Tállyán. — GtjflCzy Kálmán,
a csekei ref. egyháznak ez évben megváhsztott lelkésze,
élete 32-ik évében elhunyt. — Béke poraikra !
* Gyászlapot kaptunk Sopronból, mtlyen az ág. h.
ev. főtanoda igazgatósága, a dunántúli ev egykerület, a
tanárikar, valamint a gyászoló özvegy s csiládja nevében,
mély fájdalommal jelenti K l e e b l a t t H í r m á n , nyug.
gymnasiumi tanár úrnak, élte 72-dik évéten, 37 évi tanári működés után súlyos betegség következtében szept.
13-án történt csendes ki multát. A bollogultnak hült
tetemei, 15-én kisértettek örök nyugalomra. Áldott legyen
emlékezete !
* Az

összes

protestáns

superintenlensek

most

együtt vannak Miskolcon. A báró Baldáesy-fcle alapitvány
Magyarországra nézve kiváló fontosságú, mvel útját fogja
egvengetni az egyházi uniónak, melyet a migyar- és erdélyországi protestánsok már oly régen óhajbttak. A püspököket nagy ünnepélyességgel fogadták. Kdden délután
városi és egyházi küldöttségek várták megérkezésüket s
ünnepélyes menetben kisérték be őket az iidóház ól, mi
közben a prot. templomában megkondultak a harangok.
Néhány főpap az esti vonattal érkezett meg smindnyájan
magánházakhoz szálltak, hol a legnagyobb endégszeretettel fogadták őket. Szerdán közebédet rerieztek tiszteletükre a „Koroná"-ban s este fáklyásmenetel keresték
fel őket. Lelkes szónokok üdvözölték a toppokat s a
dalárda hymnuszokat zengett. A superintendesek közül
nyolc jelent meg, 5 református, 2 evangeliku, s az erdélyi unitárius püspök, mig a többiek mély ajnálattal
igazolták elmaradásukat. A három óráig tartó knferentia
eredménye még nem ismeretes ; a beszédekből, mlyeket a
prot. superentiendensek fényes fogadtatásukkor * a tisz-

teletökre rendezett lakoma és fáklyásmenet alkalmával
tartottak, biztosnak vehető, hogy K u n Bertalan indítványa, mely szerint évenkint váltakozva az ország különböző városaiban közös egyházi ügyek megvitatása végett
ily összejöveteleken találkozzanak, a legüdvösebb következményeket fogja vonni maga után. A jövő évi összejövetel helyéül Kolozsvárt tűzték ki.

tápláló forrásait képezik, nem késendenek az ajánlott
tanintézetet is gyámolítani.
Es e reményükben hiszük mi is, hogy nem fognak csalatkozni, mert bár tudjuk, hogy a teher, melyet
nekünk magyar protestánsoknak hordoznunk kell, de azt
is tudjuk, hogy valamint apáinknak ugy nekünk is volt
és van erőnk még nagyobb terhek elviseléséhez, ha az
áldozatot tőlünk vallásunk szabadága, egyházunk alkot* A sárospataki ref. akadémiájában, a j e l e n
tanévben, mind a jog és államtudományi, mind a vallás és j| mánya, vagy iskoláink felvirágoztatása igényelte. És kivált
az oly tanintézetekhez, melyekre fontos hivatás betöltése
egyháztudományi szakban, szépen növekedett a hallgatók
nézett az ország legtávolabbi vidékeiről is elértek segélytszáma. Különösen nagy a létszám a vallás és egyháznyújtó kezeink. Hogy pedig a most említett tanintézetnek
tudományi tanfolyamon, akkor, mikor ez ideig e szakba
nagyon is megvan a maga missiója, erre nézve elég lesz
91 hallgató Íratott be. Mint elismerést érdemlő tényt kell
a felhívásban közzétett statistikai adatokra hivatkoznunk.
fölemlítenünk, hogy az akadémiai ifjúság az újépületben
A legutóbbi tiz év alatt volt ezen 8 osztályú középtanonyert összes akadémiai tantermeket, saját költségén, köz
dának összesen 2444 növendéke, kik közül vásárhelyi
megegyezéssel, díszesen kifestette s ezzel a szép iránti
születésű volt 1702 ; vidéki 742, vallás felekezetre nézve
érzékének ujabban is tanújelét adá.
református 1009, róm. kathol. 503, ágost. hitv. 68, gör.
* A debreceni ref. főiskola magyar irodalmi önkath. 3, gör. keleti 503, mózes vallású 570, nemzetiség
képző társulatában szakosztályi tisztviselőkké Tömöry
tekintetében : magyar 2175, német 9, szerb 213, román
József, Torma Károly, Vince Ödön, Bakos Imre és Katz
47, érettségi vizsgát tett 214.
Sámuel választattak meg. Lapszerkesztővé Boros Mihály,
Ezen adatok eléggé világos tanúságok arra nézve,
választmányi tagokúi László Gyula és Munkácsi Lajos
hogy
ezen tanintézet a műveltség terjesztése érdekében
theologusok.
mily kiváló szolgálatot tesz mind alföldünk ezen nagy
* Boldogult Mikó Imrénk végkivánata az volt, hogy
városának és vidékének, mind a különböző felekezetekaz anyaföldben pihenjen. Ezért közelébb, koporsóját kinek és nemzetiségeknek. De ezen adatokat egyszersmind
vették a sírboltból, s a kápolnától jobbra, neje hamvai
a nevezett egyház elöljárósága serkentő intésül veszi arra
mellé helyezték el.
nézve, hogy ezen intézet érdekében az ujabb idők által
* A dunántúli r e f o r m , egyházkerület pápai f ő i s igényelt intézkedéseket megtegye, hogy a tanerőket a
kolájában a jövő 187 7 / 8 . tanév előadások oktober hó 8-án
mai igényekhez képest szaporítsa, az iskolai épületet bőveszik kezdetőket; ezt előzőleg a fölvételi-, pót-, javító-,
vítse, a szükséges felszereléseket előteremtse. S miután
magán és érettségi vizsgák okt. 1—3-ik, a beírások peaz egyházi adót már nem vélik feljebb emelhetőnek, a
dig 4—7-dik napján tartatnak. A jövő tanévre a tanítómely a párbéren kivül az állami adónak 18 százalékját
képezde második évi tanfolyama is megnyittatik. Pápa,
teszi, ezért az egyháztanács az érintett felhívás által óhajt
1877. sept. 18. Az IGAZGATÓSÁG.
és reményi az égető szükségen segíteni. Ajánljuk újból
* Köszönetnyilvánítás. A budapesti ref. theol. ifjúság
e felhivást t. olvasóink szives figyelmébe.
hálás köszönetét fejezi ki a kecskeméti, és a baranyai,
solti, tolnai egyh.-megyék esperestjei, illetőleg főjegyzőinek, kik e.-megyei közgyűléseik jegyzőkönyveit, a theol.
ifjúság könyvtára számára megküldeni szíveskedtek. HaADAKOZÁSOK.
sonlóan Margócsy József úrnak, ki az általa szerkesztett
„Egyházi beszédtárt" ingyen volt szives megküldeni.
Az országos p r o t , á r v a h á z r a . N t . ú r ! N é h a i t e k .
TÓTH J szenior, MOKOS Gy. ifj. jegyző
L o v á s z M i k l ó s úr, a Tornamegye szini választó-kerület országos képviselője, a tornai ev. ref. egyházmegye
Szeremlei Sámuel h.-m.-vásár helyi lelkész s Török
segédgondnoka, ki a mult 1876. évi október 6-án BódvaBálint főgondnok a vásárhelyi reform, egyház elöljárósága
Vendégiben elhalt, végrendeletében a pesti prot. árvaháznevében egy adakozási felhívást bocsátottak ki közelebb
nak 100 forintot volt kegyes hagyományozni. — Ezen
az ottani 8 osztályú ref. gymnásium gyámolitása érdekében.
összegen felül, 1873. október 21-dikén elhalt neje néhai
Legelső sorban ugyan azon városnak és vidékének polZsarnay Amáliával hagyományoztak a b.-vendégi egyház
részére egy két mázsás harangot öntetni, a b.-vendégiben
gáraihoz intéztetik ezen felhívás, melynek körében kiválétesülő községi iskolára 100 frtot, a tornai nő-egylet
lóbb mértékben világol a tudományosságnak és műveltjavára 50 forint. — Ugy hiszem, ezek is megérdemlik a
ségnek ezen egyik főtényezője ; de e mellett bizalommal
pesti prot. árvaház javára hagyott összeg nyugtázása meltekintenek a nevezett egyház elöljárói a hazai reform,
lett a nyilvánosságra való hozatalt. BENKŐ GÁSPÁR, lelkész.
felekezet összes hatóságaira s egyházuuknak tőlük távolabb lakó oszlopeinbereire is, reménylvén hogy önkéntes
Özvegy T o m o r i Szabó Sándornénak H o m o n n a i Z s i g adományaikkal, melyek hazánkban annyi jótékony intézet
mond tassi ref. tanitó 2 frt.
SZERK,

KÓKAI LAJOS prot. irod. központi könyvkereskedésében
[Budapesten IV. Karoly-utca 25. szám]
a,

feö^retkező

e g ^ l x á t z i

rrxio.n.l^ála-to]^:

E g y h á z i

4—4

Isaplxatóüs::

b e s z é d e k é

Bartók J. Népszerű egyházi beszédek." I . rész 1 f r t
4 0 kr. I I . rész 1 f r t 8 0 kr.
Bulcsu K. „Gyász és sirbeszédek." 1 f r t 2 0 kr.
Édes Albert „Egyházi beszédei. 1 ' 2 füzet 1 f r t .
Erdélyi S. ,,Keresztyén tanítások." 8 0 kr,
Fábián I). „Egyházi beszédek egy egész évre. 3 f r t .
Fejes 1. „Egyházi beszédek." I. r . 2 f r t . I I . r. 2 f r t .
Fejes 1. „Temetési beszédek." 1 f r t .
Fésös A. „Közönséges egyházi beszédek." 8 0 kr.
Filó L. „Ünnepi s alkalmi egyh. beszédek." 1 f r t 5 0 kr.
FördösL. „Kecskeméti lelkészitár." 3 füz. l - l füz. 1 f r t .
Gerok „Egyházi beszédek." 1 f r t 2 0 kr.
Gyöngyösi S. „ P r o t . egyházi szónoklatok." I . rész
1 f r t 8 0 kr. I I . rész 1 f r t 8 0 kr.
Györy Vilmos „Beköszöntő egyházi beszéde." 2 0 kr.
Gózon Gy. „Székfoglaló egyházi beszéde." 10 kr.
Heiszler J. „Egyházi munkálatok." 3. füzet. 1 frt.
Heiszler J. „Halotti egyházi beszédek " 1 f r t 6 0 kr.

Illyés B. „Temetési egyházi beszédek." 1 f r t 4 0 kr*
Kovács J. „Ünnepi s alkalmi prédikátiók." 1 frt 2 0 kr.
Lakatos J. „Vasárnapi s alk egyh. beszédek." 9 0 kr.
Lakatos J. „Halotti beszédek." 9 0 kr.
Lang H. válogatott vallásos egyh. beszédei. 1 . 2 0 kr.
Lukács Ö. „Egyházi beszédek." 1 f r t 8 0 kr.
Makiári P. J. „Temetési beszédek." 1 f r t 2 0 kr.
Margócsy J. „Hazafias elmélkedések." 2 frt.
Margócsy J. „Protestáns egyh. beszédtár." 5 kötet.
Az 1. 2 . 3. 4. kötetből egy —egy kötet 1 f r t
4 0 kr. az 5 kötet 1 f r t 5 0 . kr.
Margócsy J. „Protestáns alkalmi beszédtar." 3 köt.
' 1. 2. kötet 1 frt 4 0 kr. 3. kötet 1 f r t 5 0 kr.
Medgyes L. „Eredeti halotti imák." 1 f r t .
Mitrovics
Gy. „Egyházi beszédek." 1 f r t 2 0 kr.
Nemes B. „Egyházi beszédek." 1 f r t 2 0 kr.
Nikházy L. „Huszonkét egyházi beszéd." 1 f r t 3 0 kr.
Rkvész-Robertson
egyházi beszédek. 1 f r t .

PapidoIgoKatok gyász-esetekre

14 füzet.

1. 2. 4 . 7. 8. 10. 12. 14. füzetből egy-egy 1 f r t 2 0 kr. 3. füz. 1 f r t . 5 . 6. 9. 13. füz. egy-egy 1 f r t 4 0 kr.

Papidolgozatok különféle esetekre
I. Szilády László „Egyházi beszédei." 1 f r t 2 0 kr.
II. I X . X I I I . Fördös Lajos „Egyházi beszédei " 1.
2. 3 . 3 f r t 8 0 kr.
I I I . I V . Vegyes egyházi beszédek." 2 frt 6 0 kr.
V. VI. XV. Kulifay
Zs. beszédei. 3 f r t 6 0 kr.
VII. VIII. X . X I . X I I . X I V . Vegyes beszédek és
imák. 7 f r t 8 0 kr.
Péterffy K. „Egyházi besz." ü j foly. 7 füz. 7 f r t .
Péterffy K. „Köznép előtt tartott egyházi beszédek."
3 füzet 3 f r t 60 kr.
Péterffy K. „Temetési egyh. beszédek." 1 f r t .
E

g

y

h

á

z

i

I

m

á

Albert

Révész Imre „Temetési beszédek-" 1. 1 f r t 2 0 kr.
Révész Imre „Ünnepi egyházi beszédek." 1 f r t 2 0 kr.
Székács J. „Egyházi beszédek." 2 f r t .
Szilády J. „Egyházi beszédek." I . rész 1 f r t 6 0 kr.
I I . rész 2 frt.
Tompa M „Egyházi beszédek." 2 füzet. Egy—egy
füzet 2 f r t .
Tompa M. „Halotti beszédek" (Oratiok) 1 f r t 6 0 kr.
Könyves Tóth K. „Egyházi beszédek" 1 frt 4 0 kr.
Zombory G. „Korszerű egyházi beszédek." 2 füzet.
E g y — e g y 1 f r t 2 0 kr.

k

J. „Imakönyv templomi használatra." Kötve
2 f r t 10 kr.
Agenda (erdélyi, Vadas J . s Nagy P.) Kötve 2 f r t 4 0 kr.
Czelder M. „Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imák."
Kötve 2 f r t 5 0 kr.
Fábián D. „Közönséges vasárnapi és ünnepi imák."
Kötve 2 f r t .
Filep M. „Köznapi imák 4 hétre." Kötve 2 f r t .

15 füzet.

é m

á g r e n t l á k :

Fördös Lajos Ágendája. 2 f r t . Kötve 2 f r t 8 0 kr.
Medgyes L. „Egyházi imakönyv." Kötve 2 f r t .
Révész B. „Vasárnapi imák." Kötve 2 f r t 4 0 kr.
Révész B. ,,Egyház szertartási beszédek." — Kötve
2 f r t 3 0 kr.
Szász Károly „Halotti imák." Kötve 2 f r t .
Könyves Tóth K. „Halotti imák." Kötve 2 f r t 4 0 kr.
Zagyva 1. „Templomi köz.-s bünbánatheti imák." 2 f r t .

Megrendelések 5 frttól kezdve bérmentve és pontosan teljesíttetnek.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. B a l l a g i Mór. Főmunkatárs : F a r k a s J ó z s e f .
Nyomatott: D e u t s c h M.-féle művészeti

intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

Huszadik évfolyam.

3 9 .
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Budapest, 1877. szeptember 30.

PHOTBSTAITS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Szerkesztő- és

E l ő f i z e t é s i d.Ij:

Hirdetések dija:

KIADÓ-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

V I I I . ker. Mária-utca 10. sz. I. em.

A kutatás ily jogosultsága ós szükségessége
kényszeritó Jézust, hogy magát a törvény vallásától
emancipálja és hirdesse a szeretet ós szabadság evangeliomát, mit sem hallgatván sem anyjára, sem testvéreire, kik őt rajongónak, eszeveszettnek tartották.
És ha mi mint a modern irány férfiai, nem is akarunk
összehasonlíttatni a nagy reformátorokkal, még is kiA vallásos liberalismusról. *
csinyben ugyanazt tapasztaljuk, amit ők. IgazságtaE l s a s z b a n az orthodox párt csak itt-ott
lanul és gyűlöletesen gondolnak felőlünk, állítván,
volt kéj fiselve. A lelkészek és a gyülekezetek mély
hogy mi csak holmi újítási viszketegből, csak valami
békében éltek egymással. Akkor, köriilbelől 4 0 év különcködési hajlamból vagy pedig merev regátióból szóelőtt egy befolyásos lelkész kelt fel az orthodox lalunk fel. És ha nincsen kedvünk mindazt igaznak
irány védelmezésére és felrázta a kebleket, úgy, hogy
tartani, mit az igazhitűség igaznak vall, akkor nekünk
azóta itt az orthodox és szabadelvű párt közötti
rohannak ós nem átallanak minket hittagadóknak,
tusa folytonosan tart. Azon rágalmakkal szemben,
materialistáknak, nihilistáknak, atheistáknak ós nem
melyekkel a vallásos szabadelvűsé^ ellenfeleitől sujtatudom még milyen „istáknak" szidalmazni egészen
tik, okvetlenül kutatnunk kell, hogy miben áll tulajelfelejtvén mesterök intését: „Ne Ítéljetek!"
dönképen ezen modern irány, mely, mint mondják
Ezen általános vádakon kivül még azzal is váminden rosznak kifolyása egyházi életünk terén?
dolnak, mintha a b i b l i á t m e g v e t n ő k , a c s o Ha az igazhitűség megkivánja híreitől, hogy
d á t t a g a d n ó k, a h i v a l l o m á s t n e m i s m é r vessék alá magukat az egyházitannak még akkor is, ha
n ő k e l és a s z e r e t e t m ű v e i b e n
szegények
föl nem fogható, sőt észellenes is, akkor a liberalismus
v o l n á n k . Nézzük e vádakat egyenkint!
ezen tan ellenében oly szabadságot kiván, melyszerint
A b i b l i á r ó l mindenesetre másképen gondolcsak azt fogadja el, mi a vallásos öntudat előtt mint kozunk, mint az orthodoxok. Nekünk az nem oly levél,
isteni igazság nyilvánul. A liberalismus komoly vizsmely magától az Istentől, az emberiség számára Íragálata minden tekintet nélkül, csak az igazság hatalma
tott, hanem oly könyv, mely emberek által embereknek
előtt hajlik meg. Azért nyertem volna-e a szellem
és emberi módon készíttetett. És azért nem ütközünk
fenséges adományát, hogy azt ne használjam, avagy
meg abban, ha benne nyilt tévedésekre vagy ellencsak a vallásos igazság nem tűrné-e el a vizsgálatot? mondásokra találunk. Az ó és ú j testamentom szerHa a vizsgáló szeme előtt némely igazság mint a
kesztői a vallásos fejlődés igen különböző fokain
köd feloszlik is, annál szilárdabbá lesz egy másik
állottak. Az ó szövetség irói nem tekinthetők egy
igazság, mely egészen szellemi sajátommá válik.
fokon állóknak az uj testámentom Íróival, ós az utóbbiban is külömbséget teszünk az egyes szerkesztők
* Értekezésem a kővetkező cimű füzet nyomán készült: , D e i
között, ós az egyiket többre becsüljük mint a másikat,
r e l i g i ö s e L i b e r a l i s m u s . Vortrag, gehalten zu Strassburg
in der Kirehe St. Nicolai, den 10. Jan. 1876. von F. R i f f, Pfarrer
teljes szabadsággal gyakorolván a jogot, melyet Luther
in der Rupreehtsau, — Ugyanettől a szerzőtől még több vallásos irat
szintén igénybe vett, midőn J á n o s jelenéseit fércjelent meg: s Am Vorabende der Confirmat.ion®, »Der Jahresabend^,
<(
műnek tekintő, J á n o s evangyeliumát azonban igen
> Die 7 Worte am Kreuz .
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Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésök
folyó hó végével lejár, annak megújítására
felkéretnek.

nagyra

magasztalta.

Ily Ítéletében tisztult vallásos

öntudatára támaszkodott. Mi ugyanazt tesszük.

Mind-

rencsótleneket
de

a lelki

magához hivá nem a testi gyógyítás,
vigasztalás

kérte

szenvedés tűzpróbáját alázatossággal

denütt észrevehető az isteni szellem lengése ; e könyv

kiállván,

íróinak mindegyikében,

mértékben is,

Es ha ő emberfeletti hatalommal rendelkezett volna,

lakott az Isten szelleme; a szent irás mindig mara-

akkor miféle erkölcsi becscsel birna azon körülmény,

dandó valláskönyve az emberiségnek, hol nem vallástóte-

miszerint J ó z u s

lekben,

a féltékeny

de utóórhetlen

történetekben,

példákban és

angyalok

szellemét,

az

légióját,

nem

amellett fenhangon hirdetjük; a biblia a világ legfen-

kiilönfóle

az

ki atyjától

ságesebb és legtiszteletre méltóbb könyve, melyben minha

segítségül

céljából,

Isten

hanem

a

ós hősiességgel

kezeibe

ajánlá.

—

a viharok között nem rettegett ós

tanítványoknak

e szemrehányást

tette:

tényekben, a vallásos élet oly bőségben, tisztaságban

„Ti kishitűek !" Tartsák őt az ordoxok a földön járó

ós mélységben nyilvánúl, mint semmi más irományban ;

Istennek, nekünk ő teljes, tiszta szent ember,

a biblia

kinek

aranyerek

életközösségében az üdvöt találjuk. Szívesen átengedjük

fekszenek, csak ásni, fáradozni kell utánok és a tiszta

a gyermekeknek ós a gyengéknek a csodát oly mankó

ércet

ós lépcső gyanánt, melyen mi is egyszer felemelked-

azon

akna,

elkülöníteni

a

hol a leggazdagabb
salaktól.

Ellenfeleink

ugyan

azt teszik, mint mi, csak hogy nem akarják nyíltan

tünk, a tisztább, legistenibb,

és szabadon bevallani. A biblia nekünk nem oly gyenge

hit

növény, mely a megbeszélés ós vizsgálat fris levegőjót

rulunk.

nem tudná kiállani,

hanem

oly erős tölgyfa,

mely

regióiba,

melyekben

A harmadik vád,

vidámabb és bizonyosabb

csodákra

többó

nem

melyet az orthodoxok a sza-

ellenáll a zivatarnak, melyet a tudós kóse meg nem

badelvűek ellen emelnek, a h i t t é t e l e k r e

sebesíthet ós melyet a világbölcsesóg pókhálója le nem

zik.

ránthat.

állítás,

A második

vádpont

szerint

t a g a d j á k és m e g v e t i k

a

liberálisok

a c s o d á t . Itt meg kell

Itt

meg

kell jegyezni,

vonatko-

hogy nem igaz

azon

mintha a liberálisok a hittóteleket megvetnék.

Tisztelik azokat, mint apáik hitének, meggyőződésének
ós igazságosságának emlékét. De azon jogra, melylyel

jegyezni, hogy az ortliodoxok sem fogadnak el minden cso-

apáink éltek,

dát. Vannak, kik velünk szintén tagadják, hogy B i 1 e á m

lalták,

szamara beszélt, hogy a nap és hold J ó z s u a parancsára

akarjuk kifejezni,

megállott, hogy a beteg a

megfelel.

J é z u s ruhájának meg-

szo-

midőn meggyőződésüket

mi is igényt

tartunk,

szavakba fog-

mi is hitünket

mint az saját

úgy

meggyőződésünknek

A protestántisnous legnagyobb győzedelmet

érintése által meggyógyult stb. Ellenben erősen állít-

vívott ki, midőn a kath. egyházat a tridenti zsinatban

j á k , hogy J ó z u s csodálatos nemzése, testi feltáma-

kónyszerité, hogy minden időre változhatlan tételekben

dása, testi menybemenetele

fejezze ki hitét.

mindenáron

és ki ezeket a csodákat tagadja,

megtartandó

a keresztyén névre

Mi meg

nem

Ez halálórája volt azon egyháznak.

újítható,

az az enyészet martalékává

nem tarthat többó igényt. És már most kérdem, nem

leend. Mi protestánsok is erre az útra akarunk lépni,

állanak-e ily orthodoxok a csodák azon megkülönbözte-

ós a jövő nemzedéket

tésével egészen liberális^ alapon, ós nem gyakorolják-e

Nektek nincs jogotok mást hinni, az ő hitök legyen

szintén az annyira gyűlölt kritikát! Ki bármely csodát

a ti hitetek i s ! "

tagad,

soknak nincsenek oly hittételeik, melyek minden be-

annak nincsen többó joga

a

szabadelvűeket

inteni:

„ Azt hitték apáitok !

Az igaz ugyan, hogy a liberáli-

állította :

tűinek alávetnők magokat, de az sem tagadható, hogy

„Vegyétek el a csodákat és vajmi kevés marad f e l ! "

ők nem képmutatók s minden külső szavuk és tételük

Mi ellenben

a belső hitnek és meggyőződésnek

vádolni.

Valaki

a

serdülő

mondhatjuk:

ifjúság előtt
mindenünk,

a legfőbb, a

felel meg.

A fő-

legjobb marad fel. Ő marad, ki egy volt az atyjával

dologban mindenütt egyet értenek ós hisznek a meny-

szeretetben és kiben az isteninek teljessége lakozott,

nyei atyában, az üdvözítőben, a szent lélek erejében, a

mint emberben lakozhatott anélkül, hogy az emberit

bűn,

megsemmitse

örök élet tanaiban, melyek alapján P é t e r ,

ós

ki

mondta:

„az

nálamnál". — Ha minden csoda
ő megmarad,
e gy

a

kiről

közvetítő

az e m b e r

Jézus

taníttatik:
az

atya

nagyobb

megszűnik,
„Egy

az

akkor

Isten

ós

Isten és emberek között, t. iKrisztus",

ki m o n d t a :

„E

kegyelem,

szentesülós,

J á n o s apostoloktól

tárt

szeretet

karokkal

és

remóny és
P á l ós

fogadtattak

ós

övéiknek ismertettek volna el.
A liberalismus ellen emelt negyedik vád az, hogy a
szeretetm(íveiben

s z e g é n y . Itt röviden arra a

nemnek semmiféle jel (csoda) nem adatik% ki a sze- I tényre utalunk, hogy E1 s a s z b a n, ós hozzá tehetjük

Német-, Magyarországban
szabadelvűek

fillérei

ápolt szeretetművek
hogy a liberális

és általában

is egybefolynak

mindenütt a
a

közöserővel

terjesztésére. Nincsen reá példa,

protestáns uem adakozott volna oly

t ó k a t — hallgassuk

csak

végig annak

a

2—3

darab 8 — 1 0 éves gyermeknek fülrepesztő, tactus nélküli éktelen si vitását, s kérdem,
közeledtére

a galambok:

hogy mint az ölyv

nem repül-e el lelkünkből

buzgósággal mint az orthodox hittestvér missióra, bib-

minden

liaterjesztésre, szegények felsegélésére vagy más jóté-

intignatio vagy a kegyes érzés ily szándékos gyilko-

kony célra. Mi is örömest aláírjuk Pál szavait: Krisz-

lása feletti fájdalom foglalja-e el?

tusban

csak azon hit ér valamit,

mely tevékeny a

szeretetben.

vallásos

érzés,

Én temetéseinknél m i n d e n e k
bölendőnek tartom

Nincsen tehát okuk, minket méltatlan vádakkal

s helyét nem a legnagyobb

rűtlent,

izlésrontót

előtt

a búcsúztatót,
s a nép

kiküszö-

mint

célsze-

vallás-erkölcsi

életére

sújtani ! Irányuk legbuzgóbb hive a haldokló M o n o d

határozottan káros befolyású szokást. Másodszor meg-

A d o 1 p h e mondta : Si d'étre aimé est toute la dog-

szüntetendőnek ítélem: az i s k o l á s

matique de 1' Evangile, aimer c'en est toute la morale.

temetésre járatását,

Ha s z e r e t t e t n i az evangyeliom egész hittana, ügy

ségére

s z e r e t n i az egész erkölcstana.

Mily fenséges szó,

ártalmas,

erkölcsi

életre

mint a gyermekek egész-

őket a tanulástúl
pedig

gyermekek
elfogó, a vallás

botránkoztatólag ható szokást.

érdemes, hogy Monod követői mesterök intését szem-

S ha kérdik, hogy hát akkor ki énekel?

mel tartsák, ha újra meg újra pálcát akarnak törni

a róm. katholikusok temetésére, hol az egész nép in-

a vallásos liberalismus felett,

posans éneke kiséri a megboldogult

mely

egyházunk leg-

felé.

őszintébb és legmaradandóbb támasza.
WEBER

SAMU.

rámutatok

lelkét égi hona

S hogy a prot. közönséget a temetéseken való

éneklésre nem volna nehéz rászoktatni, tudom onnan,
mert valahányszor — bár hol is — a rector — ugy
nyári időben például — nem visz magával gyereket,
a közönség egyrésze mindig segít neki énekelni. (Itt

A halottak temetéséről

még azt is felhozhatnám, hogy több községet ismerek,

Motto : Prédikáljad az igét, rajta légy mind
alkalmatos mind alkalmatlan időben.

(II. Tim. IV. 2.)

tünk egyes sebeit vizsgálgassuk s orvoslásuk módjáról
Ez

a

szervezetlenség,

temetéseken ezek valóban meglepő szépen énekeltek :
de az ilyen privát buzgóság és jóakarattól

Nagyon itt van már az ideje, hogy egyházi életanácskozzunk.

hol a tanitó az egyháztagok között dalárdát szervezett

szabadságnak

függvén,

kötelező erejűvé tételét nehéznek tartom.)
H a egyszer e két — hasznos taggá semmiként
nem fejleszthető kinövést

elmetszettük,

akkor — s

keresztelt fejetlenség, az egyéni akaratnak semmi köz-

szerintem

törvény által sem mérsékelt érvényesülhetése oly bajok,

temetési szertartásunkat

melyek

már is mutogatják

Mielőtt azonban e kérdést illetőleg igénytelen vélemé-

egyházi életünkben, s félő, hogy a jövő még gyászo-

nyemet elmondanám, szükségesnek tartom először azon

sabb leend. Nagyon igaza van Turcsányi urnák, hogy

kérdést vetni fel:

káros

következményeiket

a hány ház annyi szokás. Bármely functio teljesítésére

csak is akkor vehető fel a kérdés, hogy
miként tegyük egyöntetűvé.

miért temetünk ?

A pap szerintem minden hivatalos

alkalommal,

közvetlen szomszédunkban sem léphetünk fel előleges

mint Isten szolgája, mint a vallás bajnoka lép föl,

tájékoztatás

istenországa érdekében. S ha Pál apostolnak

nélkül.

Ez a rendszertelenség

azonban

általam

s ha igaz — a mi

mottóul választott intését általános érvényűnek ismer-

pedig kétségbe nem vonható — Szekeres úrnak azon

jük el, úgy Szekeres úrral azt állítom, hogy: „a ha-

állítása, hogy „cultusunk a 0 fokig egyszerű",

úgy

lotti alkalomnál alkalmasabb tért az ige termékenyül

nem tagadhatjuk azon szomorú igazságot sem,

hogy

hintésére nem ismerek, kivéve tán a főbb ünnepeket."

temetéseinknél

éri el zenithjét;

temetéseink nagy része valóságos botránkozás köve.
Nézzük csak el a legtöbb temetést, s hallgassuk

S míg egyrészről szükségesnek tartom,
a csapás terhe

alatt földre rogyott

hogy a pap,

lelket

az

ima

végig azokat a legfájóbb sebeket kíméletlenül tépő és

szárnyain fölemelje Isten trónusához, más részről mul-

szakgató, minden aesthetikai szabályt nélkülöző, semmi

hatlannak

tanúságot, semmi vigaszt nem nyújtó, egyedül a jaj-

mindent

veszékelésben

ítélem,

hogy

alkalmi

beszéde által

a

subjectiv szempontból ítélni szerető emberi

nyilvánuló-hatást kereső b ú c s ú z t a - i elmélet emelje az objectivitas magaslatára, a parány
77*

múlandóságáról az E g é s z változhatatlanságára,

egy

A temetési actust illetőleg országosan

elfogad-

felsőbb erkölcsi világrend megértésére s az ezt intéző

hatónak tartanám a szatmár-németi zsinat X I I I . vég-

Isten akaratának

zését, mely igy s z ó l : * *

bölcseségóbeni

megnyugvásra. Em-

bertársaink, annál inkább kedveseink halála szivünket

„ A halottakat — miként már régóta szokásba jött

keserű bánattal, elménket Isten igazságában való ké-

— harangszó

mellett,

telkedéssel tölti e l ;

a temetőkbe,

s felettük

a temetés

h o g y az e g y h á z i
Istenhez,

a sajgó

pegtesse

a vallás

dést

pedig

szónok

célja

emelje

sebbe

a

szivet

gyöngéden

balzsamát

győzze

tehát:
cse-

a

kételke-

le a v a l l á s

igazsá-

gaival.

illő beszédeket tartsanak, de úgy,
annyira

dicsérők

seket,

melyek

szempontok helyett hízelgőkké lesznek,

gokkal

egy,

tükrét

még
nagyság

tüntetik

oly közönséges halottat is, mint az
példányát,

az emberi tökéletesség

fel. Mi nem az i g é t

praedicáljuk,

hanem az egyéni — legtöbbször hazug —

érdemet,

indulattal

legeltetik

Istennek seregét, hanem

mi

szolgái,

hanem

gyalázzuk meg, ha azt az

Nem

emberi

hiábavalósá-

értőktől,

éne-

hittanhoz

csaknem világi irálylyal
ki kell vetni

énekelni,

a

melyekhez

a nóp már hozzá
ERCSEY

SAMU.

** Kiss Áron fordítása szerint.

embernek

Istennek. Vallásunkat

emberi hiu nagyra vágyás

eszközévé alacsonyítjuk. A pap a vallásos élet representánsa,

k i c s a l á-

valamint azon e s e t l e n

irás szavairól, s „nem

kívánván éktelenül a nyereséget."*
vagyunk

vénasszonyos

ver-

a szent szertartásokból, hanem azon régi ós használt

úrként a fizetés nagysága szerint dicsérnek meg vakész

mint

hogy így a

könyek

innen és onnan ö s s z e f é r c e l t e t t e k ,

szokott. *

az

azok n e m

vagy s i r a l m a s

legtöbbször a

teljesen

igen keveset

énekeket

lakit. Ezek elfeledkeznek

legyenek,

k e k e t is, melyek mostanában némely a

Turcsányi

sőt némelyek — hiszem csak kevesen —

hogy

szónoklók a hízelgés gyanújába ue jöjjenek. Továbbá

sára készült

melyek min-

alkalmazott

vagy magasztalók,

inkább tanitók és vigasztalók

nagy részének az a legnagyobb baja, hogy magasabb
den

a kimultakhoz

azokat a g y á s z é n e k e k e t

De a mi kiadott ós kiadatlan halotti beszédeink

erkölcsi

s kegyes énekekkel vigyék ki

tekintetnek

magát

alávetni

ISKOLAÜGY.

nem

szabad.
Hogy oratiot vagy praedicatiót mondjunk-e, ón

Az eperjesi evang. jogakadémia ügyében.

Tizennégy évi működése után az eperjesi jogakadémia az ujjá szervezéshez szükséges pénzerő hiányában
1876. megszűnt. De ugy tetszik, mintha megszűnése csak
mindkettőnek ugyan egy, csak azt ne tévessze a pap
álom,
csak tetszhalál volna. Legalább remények élnek
szem elől, hogy Isten előtt mindnyájan egyformák
még a keblekben és komolyaknak látszó törekvések —
vagyunk, s a koldust is ép azon szertartással teha nem is tettek — észlelhetők körünkben a jogakadémesse el mivel a gazdagot.
mia visszaállítása érdekében.
Ugy de — mondják — hol van az az elme,
Az a kérdés, miért akarjuk Eperjesen újra felállímely ugyanazon eszmekörben folyton folyvást u j a t
tani a jogakadémiát, mi a c é l u n k vele. Kettő a felelet. Először, azt mondjuk, célunk, hogy Eperjesen ne
tudna mondani? Én magamat kérdem: hol van az az
csak gymnasium, theologia, tanitóképző, hanem még egy
elme, mely ugyanazon eszme bővebb fejtegetését ugyanfőiskolai facultás is legyen, h o g y i n t é z e t ü n k n a azon szavakkal képes újra tárgyalni. Hát imát nem
g y o b b l e g y e n . Nem hiszem, hogy van valaki, ki
minden nap mondunk-e, s elménk könyv nélkül sem
ezt ne óhajtaná. Nem protestáns ember az, de nem is
fogy ki Istennek magasztalásából. Aztán meg nem ' igazi hazafi az, ki szivén nem hordozza iskoláink fejlőis szükséges mindig szónoklati remeket praedicálni,
dését, bővülését, az egyetem felé emelkedését. Őseink első
gondjuknak tartották nem csak elemi iskolákat, gymnaszóljon csak a száj a szívnek teljességéből, sohse
siumokat,
hanem egyszersmind szakiskolákat is állítani
féljünk, hogy nem hatunk
Nagyon ritka eset
fel. Legnagyobb szükség volt elemi tanítókra, tanárokra
az, midőn valódi póldánykópek felet beszélhetünk,
és lelkészekre. E mellett azonban, hogy nemesi ifjaink
ilyenkor aztán beszédünk is a tárgy gazdagsága folyis, kik főkép a politikai közéletre szentelték magukat,
tán könnyebben lehet példányszerű.
protestáns intézetben nyerhessenek kiképeztetést, miután
szakintézetek egyesítése a régi kor szellemében, a tudo* I. Péter V. 2.
azt alárendelt kérdésnek tartom, mivel célja ós tárgya

mányok akkori álláspontján lehető volt, a jogi tudományokat is felvették a főiskolák tantervébe. De azért voltakép csak két intézet létezett: gymnasium, ebből kerültek ki a tanítók, és bölcsészet-, jog- theologiai intézet,
itt képeztettek a lelkészek, tanárok és jogászok. Ma senki
se állítja, hogy különböző pályára készülő ifjak egy és
ugyanazon intézetben, ugyanazon tanárok által nyerhetnének kiképeztetést. Az összetett intézeteket fel kellett
bontani s az egyes elemeket önállóan szervezni. Ez ujjá
szervezésnél most már nem az a kérdés, minő hagyományok maradtak ránk, hanem hogy mire van leginkább
szükség. S a felelet igen egyszerű. Legnagyobb szükség
van most is tanítókra, tanárokra és lelkészekre, röviden
a szó legtágasb értelmében n é p n e v e l ő k ,
népműv e l ő k r e . Ezt kivánja tőlünk egyházunk, hazánk érdeke. S mig ezen legjogosultabb kívánalomnak eleget
nem tettünk, addig különösen most, midőn annyi jogakadémia van hazánkban, hogy senki se fogja állítani, hogy a
politikai közélet pályája iíjainktól el van zárva ; midőn
viszonyaink egyáltalában nem virágzók ; az eperjesi jogakadémia felállítása legalább is felesleges. S talán a szükség érzetének e hiányából származik az a hives érzület,
mondanám közöny, melylyel az ügy iránt a legközelebb
érdekeltek viseltetnek.
De van egy más célunk is a jogakadémiával, az
a mit őseink is szemük előtt tartottak, hogy t. i. ifjaink
protestáns szellemben nevelkedjenek. Azt nem akarom
hosszasan bizonyítgatni, hogy az akadémia korunkban
már nem nevelő szorosabb értelemben véve, de csak
oktató intézet, s hogy „protestáns jogakadémia" ugy
hangzik, mint „katholikus szellemű vegytani laboratórium."
Vegyük csak egészen gyakorlati szempontból a kérdést.
A jogakadémiában nem csak protestáns hallgatók lesznek, „hanem jönnek különféle felekezetbeliek; zsidók,
katholikusok stb. Vájjon lehetséges-e feltennünk a jogtanárról, hogy e hallgatók előtt protestáns szellemben
lesz képes a jogtudományokat előadni ? megkívánhatjuk-e
tőle, hogy igyekezzék közöttük a protestáns szellemet,
elveket terjeszteni ? A jogakadémia a protestáns elvekre
nézve oly magvető gép, mely nem bocsátja át a magot.
Az ilyet ha van, a lomtárba vetik, ha nincs, senkinek
se jut eszébe azt megvenni. De tegyük fel mégis, hogy
nem a tantermek falain belül, hanem azokon kivül collegiumunk szervezete, szelleme más felekezetbelieket
egyházunk iránti tiszteletre, híveinket áldozatkész buzgóságra fogja ösztönözni. Hallgatóink az életbe kilépve
lesznek ügyvédek, hivatalnokok. De akármelyik pályára
lépnek, irodájukban épen semmit, azon kivül pedig nagyon nagyon keveset foglalkoznak vallási kérdésekkel,
m e r t e z n e m a z ő t e r ü k . Nem csak rosz magvető
gépet veszünk tehát, hanem még a mellett a folyó vizre
állitjuk azt, hogy ha mégis egy pár szem áthullana, a
a vizbe esnék, hol bajosan fog csiraképességének elveszítése előtt valami zátonyra akadni, hol kikelhetne.
Es még e»y körülményt ne feledjünk tekintetbe
venni. Az akadémia hallgatói érett ifjak, a gymnasium

növendékei még nem azok; más törvények alatt állnak
azok, mások alatt ezek ; amazoknak sok meg van engedve, mi ezeknek egyenesen s szigorúan el van tiltva.
Minő paedagogus az most már, ki egyik kezében szigorú
törvényeket mutat növendékeinek, s a másikban folytonos példákat, mikép lehet azokat megszegni. Ennélfogva
tehát a theologiát is el kellene választani a gymnasiumtól ? Mindenesetre kívánatos volna, de be kell látnunk,
hogy az most még lehetetlen. Es nem tagadhatja senki, hogy
van különbség jogász és theologus között, akár tekintjük
vagyoni állásukat, akár azt a társadalmi kört, melyben
neveikedének, akár azt a hatást, melyet a szaktudomány
szelleme a lélekre gyakorol. Komolyan félek, hogy azt
a jogakadémiát igen drágán fogjuk megfizetni.
Pedig az a jogakadémia, mint fenntebb bebizonyítani
igyekeztem, nem szükséges. Hogy lesz e Eperjesen ilyen
intézet vagy nem ? az sem az egyházra, sem hazánkra,
sem nemzetiségünkre nézve egyáltalában nem életkérdés.
Hanem van más intézetre valóban égető szükség. Tanárképző intézet széles hazánkban még mindig csak egyetlen egy van. Tanárainkat még mindig a papok közül
— bocsánat a szóért — fogdossuk, mint hajdan a tanítókat a mester-emberek közül. Hány tanár van még, a
fiatalok s a legfiatalabbak között is, ki tulajdonképen
nem tanári vagy legalább nem egyedül tanári pályára
készült. Az pedig bizonyos, hogy ilyen módon valódi
szaktudósaink alig lesznek. Azt mondhatná valaki, hogy
nekünk nem is annyira szaktudósokra, mint inkább olyanokra van szükségünk, kik a nyugatiak hangyaszorgalmú
munkásságának eredményeit — quintessentiáját — röviden, értelmesen összefoglalva s a gyakorlati életre alkalmazva tudják előadni. De ne feledjük először azt, hogy
épen ezen összefoglaláshoz okvetlenül szükséges az azon
tudományban való alapos jártasság, készültség.Másodszor
ama tétel szerény véleményem szerint csak némely tudományszakokra vonatkozhatik. Én sem akarom a magyarországi leendő tanárképzőknek azt tenni első kötelességévé, hogy a mexikói archaeologiát, a classikai
philologiát, vagy a germán törzs történetét mi vélj ék legfőképen, s hogy tanáraink e szakokban s hasonlókban
ne csak a kor szinvonalán álljanak, hanem tudjanak valami ujat is felmutatni. Nem ez az altai, a keleti, a turáni népek hivatása. De ránk első sorban magyarokra
vár az a kötelesség, melylyel az emberiség nagy családjának tartozunk, miszerint nyelvünk törvényeit, történetét alaposan kikutassuk, a turáni összehasonlító nyelvészetet miveljük, népünk s a többi keleti szomszédaink
történetét megírjuk ; földünknek természetrajzi, földrajzi,
földtani titkait napvilágra hozzuk. Ezekbe a szakokba
tehát valódi alapossággal kell elmélyednünk, e z e k e n
atéreken
valódi
tudósokkal
kell
bírn u n k . A szakképzettség tehát szükséges azon tudományokban is, melyeket nem akarunk mi előbbre vinni,
csak a színvonalon maradni; de szükséges az okvetlenül
oly tudományokban, melyeknek mivelése egyenesen a mi
kötelességünk. Pedig a mai tanárképző rendszerünk mel-

lett a szaktudósok mindig fehér hollók lesznek hazánkban. Valóban életkérdés tudományos miveltségünkre,
nemzeti nyelvünkre, népünk fejlődésére nézve, tanárképző
intézet felállítása.
És sohasem volt, talán nem is lesz oly kedvező
alkalom erre nézve mint most, midőn Eperjesen akadémiát akarunk
felállítani. Ha ez alkalmat elmulasztjuk, soha se jő az többé vissza, ha most a
jogakadémiát felállítjuk, nem lesz ugy Eperjesen tanárképző intézet tán soha. Pedig az akadémia csak
akadémia marad, akár jogászokat, akár tanárjelölteket
nevel. Amazok nem szükségesek, ezeknek teljes hiányában vagyunk ; a jogakadémiával nem érünk célt, a tanárképző olyan egyéneket nevel, kiknek h i v a t á s a a tanítás; amaz roppant költséggel jár, hogy alig leszünk
képesek fenntartani ; emez sokkal egyszerűbben s kevesebb költséggel felállítható ; mert a theologia és gymnasium tanárai a nélkül, hogy szakjaik körét átlépnék,

T

mLrÚ

KÖNYVISMERTETÉS.
„Zeitgerechte

reform

der Filosofleirta

v. Wekerle. Lipcse,

dr. L.

1876.

(Folytatás és vége.)

A módszer, melyet itt W. a ph. tárgyalására felállít, oly követelmény, melyet legfőbb mértékben igazol az
a selejtesség, mely az eddigi philosophiák kiindulás pontját, a kutatás menetét, szóval a tárgyalást jellemzi. A ki
egy vagy más philosophiai rendszert olvasott s éber figyelemmel kiséri e a szebbnél szebb lehozásokat, magyarázatokat, philosophemákat: jóllehet az igazság utáni szomját
csillapította, tudvágyát talán nagy mértékben kielégítette
vagy épen fellelkesítette azon eszmék és elvek iránt; de
annak a bár pillanatnyi kétségnek is : hátha ez az egész
csak egy szép és mélyreható költészet! szárnyát szegni
nem tudta. A feltétlenül meggyőző erő hiányzott a philosophiákban. A kétely pedig rendesen akkor támadt,
mikor a lehozásokat, következtetéseket az alapig kisérte
a szemlélődő lélek. Nagyon találóan jegyzi meg W., hogy
mindegyiknek meg volt előre a maga alapja, Isten, anyag,
aether, erő — melyen deductive magyarázta a világmindenség előállását a maga módja szerint; de hogy hol
vette alapját — arról hallgat mindegyik. Es ez az oka,
hogy máig még azzal a kérdéssel sem vagyunk tisztában,
hogy teremtés e vagy előállás ? Es e hiány érzetében nem
győzi már a biztos tudás után eped'5 szellem helyeselni
W . azt a reform-követelését, hogy a philosophiának egyelőre oda kell törekednie, hogy az egy biztos alapot megteremtse

vállalkozhatnak s meg vagyok győződve, hogy fognak
vállalkozni néhány órára hetenkint a tanárképzőben. Es
egy ilyen intézettel valóban hasznos szolgálatot teszünk
a protestantisrausnak; mert ez a mi napjainkban, a vakhitnek és indifferentismusnak e korában az igazi protestantismusnak, a lelkiismereti szabadság s önálló vallásos
meggyőződésnek elveit valóban elterjesztené. Hálára kötelezzük hazánkat, mert oly intézetet állítottunk fel,
mely nélkül művelődésünk, előre haladásunk igen kérdéses. És ennélfogva hiszem, hogy mig a jogakadémia
visszaállításának eszméje oly kevés buzdító hatást gyakorol azokra, kiktől segedelmet v á r u n k ; a tanárképző
intézet nem csak felekezetünk tagjai, hanem más pártatlan, nemes érzelmű honfiak keblében is részvevő pártolásra talál.
Mondjunk le most egyelőre a jogakadémiáról; állítsunk fel Eperjesen tanárképző intézetet.
SAS JÁNOS.
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W. reformművének utolsó része a ph. felosztásával
és minden nem philosophiai elemek ellenében való körülhatárolásával foglalkozik. A philosophiában, mint egyöntetű egész tudományban három részt különböztet meg:
az alapvető (Grundlegende, propaedeuticus), oktató, (didacticus, Unterweiseude) és alkalmazott szemlélődő (speculativ) részt. E részek nem képezhetnek magokra egy
külön tudományt, bár mindegyik a maga köréből vett
egyes themákat tárgyalhat a fogalmak tisztázása érdekében ; de nem ugy, mint eddig történt, hogy az alapvető
rész fel volt darabolva és túlterhelve a logica, psychologia, dialectioa, anthropologia zűrzavaros disciplináival ; a
speculativ rész egyfelől metaphysicával, antológiával, teleologiával, másfelől ethicával és aestheticával! Az alapvető
ph. magában foglalja a gondolkodás törvényeit és készletét, melyben logica, psychologia s minden oda tartozó
egy tudománynyá tömörüljön; a logica foglalkozzék a
gondolkodás törvényeivel, a psychologia a gond. anyagával (mellőzve foi malismust, dogmatismust, miknek ideje
már lejárt), a nélkül, hogy a gondolkodás physiologiájává
váljék. Az oktató (didacticus) ph. a vizsgálódás tanával
foglalkozzék. A szemlélődő (speculativ) ph. pedig tartozik
mindenek előtt inductiv lenni s csak az inductive elért
alapon vizsgálódhatik tovább deductive az egyes dolgok
érdekében. — A mi az egyes exact tudományokat a korszerű philosophiától élesen elválasztja, az azon körülmény,
hogy bár inductiv uton keresi fel az is a maga alapját,
melyen deductive épit; de az az alap nem az általános
ősalap, miből az egyes dolgok kimagyarázhatok. Ilyenek
mind azok a világ — és földismei munkák, melyek az
„anyagból", az „ősködből", „aetherből", „atomból" kiindulva, a valóságot a magok módja szerint kimagyarázzák.

Igy a darvinismus is csak az élettani tudományoknak az
alapja ; valami általánosabbra s tökéletesebbre nem terjed
ki. Naturalismus és materialismus pedig, melyeknek alapja
a teremtetlen és szükségképeni anyag, nem egyebek,
mint a természettudományok mélyebb megalapításai, philosophiai öltözetben.
A philosophia láthatárának ezen tisztázása önként
következik abból a módszerből, melyet W . a tárgyalásra
nézve felállít. A philosophia e körülhatárolását pedig az
ujabb időben minden téren annyira hangoztatott munkafelosztás elvéből csak helyeselni lehet. — E körülhatárolás által W . számos, a ph. alkatrészeiül tekintett tudományt — melyekkel eddig elterhelve volt — utasit ki
annak theoraticus részéből s helyez annak practicus részébe. Igy az aestheticát, ethicát, jogot és theologiát, mint
elméleti szaktudományokat, melyek felett a szerinte ezután
helyesebben „igazságkutatásnak" (Wahrforschung) nevezendő philosophia áll. De egyet sem utasit ki olyan hévvel, mint a theologiát! A philosophiának — úgymond —
semmitől sem kell annyira őrizkednie, mint attól, hogy az
ismeretlent, a megállapíthatlant, mint a végső szám, az
istenfogalom, a tér és idő phantomát — eddigi felfogásukban alapul vegye s azokból akarjon az igazság meg
ismerésére jogot formálni ; még kevésbbé szabad pedig
neki azt is bebizonyítani akarni, a mi bebizonyithatlan, a
mit nem tud s a végre tételeket alkotni, melyek bár külsőleg szemfényvesztők, de tartalmok épen nincsen. E
humbuggal különösen abban a korban találkozunk, mikor
a ph. a theologia szolgálatában állott. A theologia célja,
érdekei határozottan eltérnek a philosophiáétól ; annak
adva -van az alapja, melyhez a létet viszonyítja, ennek
keresni kell az egy igaz alapot, miből a tünemény világ
egyeseit kimagyarázza. „Mindazonáltal, írja W., ha a
philosophia az Isten eszméjével féleslegképen foglalkozni
akar, ugy kell ez eszmét felfognia, hogy előbb az absolut semminek fogalmába olvadjon, mely mint olyan a
philosophiában speculativ gondolkodássá . . . azonosuljon,
mi által az eszmével megegyező alap lenne nyerve, a
melyen aztán építeni lehetne. Egyébbiránt ennek volna
szabad az egyetlen gondolható útnak lenni, melyen leg- 1
alább bizonyos compromissum jönne létre, mely a vakbuzgóságot az atheismussal némileg kibékítené."
E helyen bővebben kitér W . a vallásra. Különös
erélylyel támadja meg azon merevségét, hogy a kor felvilágosultságára való minden tekintet nélkül ma is azt a
szerepet akarja vinni tudományban és társadalomban^
melyet vitt a középkorban ; hegemóniát vindicál a maga
részére, nem véve számba, hogy a kor gondolkodása
már kinőtt a régi öltönyből. Igy ir : „Hogy a vallás
annak ellenére, hogy a francia reformmozgalmak óta a
műveltebbek annak korhatag voltát, — s a kevésbé műveltek is korszerűtlenségét felismerve, tőle elfordultak, —
ennek dacára még ma is olyan konokul s a korszellem
követelményeihez való alkalmazkodás nélkül, sőt magának az észnek követelményei ellen dacolva fennáll, bizonyára nem meggyőző erejének érdeme ; a szükségessé-

géről való meggyőződés is épen nem igazolja merevségét. Tunya tespedése, botrányosan ösztönszerű kényelmessége az előrehaladásban a kor gyávaságának, a
felvilágosodás ellen való ellenszenvnek s az érdekek
ziláltságának tudandó be, melyek az értelem ezen elkényszeritése ellen erélyesen tiltakozni nem engedtek. Az általános lomhaság a tulajdonképeni okalapja fennmaradásának" stb. De e nyilatkozatok mellett is W . hem általában a vallás felesleges voltát akarja feltüntetni, hanem
a kor követelménye szerinti reformálását sürgeti. „Mig
vallásnak lenni kell —• mondja ő —• szabadnak és bensőnek kell lennie ; mihelyt követelésekkel lép fel s külsővé válik, a szabad haladásnak ellensége s mint minden
gátnak ugy ennek is szét kell töretni." Hathatósan ajánlja
a vallás férfiainak, hogy tisztítsák meg a vallást a feleslegestől s elavulttól és vessenek annak korszerű biztos
alapot, mint az ő művében a philosophiának megkísértve
van. Mennyi ragaszkodás, mennyi rokonszenv volna még
számukra! A korszerű vallásnak szükség érzete itt-ott
még annyira a keblekben honol, hogy csupán a megbotránkoztatóan korszerűtlen az rajta, a mi által a gondolkodót s a nem gondolkodót is elidegeníti magától."
A philosophiához való viszonyára nézve ismételve hangsúlyozza W., hogy hagyja egyik a másikat békében;
azonban mig a ph. valami használhatót talál a valláson,
köteles azt, — mint minden céljára tartozót felölelni. W .
phil. reformja e részben legkevésbé szorul ajánlásra.
Ujabb időben általánossá lett már a nézet, hogy a vallás nem a ph. dolga. A mit pedig a vallásról speeialiter
mond, az tartozik nem csak a kath. vallási-a, hanem a
16. századbeli prot. vallásra is a 19. században, és
ezen uj sürgetés is igazolja azok törekvését, a kik a kor
intő jelét megértve, az egyszer már reformáltat újra reformálni akarják !
Wekerle munkája egészben véve minden hagyományosság felett álló felvilágosult gondolkodásról tesz
bizonyságot. Éles logicával boncolja a philosophia célját,
melyhez képest hibáztatja az eddigi philosophia írást s
biztos kézzel uj módozatokra mutat. Reformjai oly követelmények, melyek alól a felvilágosodott korszellem magát ki nem vonhatja; de hogy absolute mennyit érnek,
hogy sikerül-e ez alapokon a soha megnyugvásra nem
talált szellem követelményét kielégíteni ? — azt avatottabbak ítélik meg és a jövő.
TÓTH KÁLMÁN.

„Lang Henrik

válogatott vallásos

beszédei.

Magyarra fordította Mi trovics
Gyula
ref. hittanár
és főiskolai lelkész Sárospatakon. Szerző életrajzával. Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Béla a ref. főiskola betűivel, 1877."'
Felolvasta a Nyíregyháza vidéki ref. papi körnek a Sóstón
tartott gyűlésében szept. 12. 1877. L u k á c s Ö d ö n .

Ez a pár évtized, melyet legközelebb keresztül éltünk, nem igen látszik nagy érdemére és díszére válni a

már rendszerint műveltnek nevezett X I X . század utófelén e k ; különösen nem eszményiség, szabadság tekintetében.
Az emberiség — mintha megerőltette volna magát a 40-es
évek nagy lépéseiben, — megállott ; pihenni e, hogy uj
erőt gyűjtsön egy másik nagy lépésre. Vagy azért-e, mert
gondolkodik, hogy ne menjen-e vissza ? Nehéz meghatározni ! A valószínűség azonban azt látszik bizonyítani,
hogy az emberiség szellemén olyan Sehelling-féle hűtlenség és letörpülés mutatkozik, mely örömmel keresi fel
lehorgasztott fejével a barátok zárdáját.*
Nem lehet ez úttal célom a politikai élet nagy és
sok tekintetben elszomorító alakulásaival foglalkozni ;
tárgyamhoz képest a vallásos mozgalmaknál akarok maradni.
Ha már a vallásos élet küzdelmeire tekintünk : lehetetlen be nem látnunk, hogy retrográd irány mutatkozik itt is. A prot. szabadvizsgálódás ujabbkori vívmányaira a clerus a csalhatatlansági dogmával felelt; másrészről majdnem egyidejűleg, magában a prot. egyház
kebelében is a symbolumok, confessiók, merev dogmai tételek állittatnak ellenébe ama nemes harcnak, mely az
időben forr, mely megnyugtató hitét az irás szelleme
(nem betűi) s a tudományos vizsgálódás alapján akarja
szilárddá tenni! s hova fog ez vezetni, ha az igazság hősei
leszoríttatnak, vagy agyon hallgattatnak?! Vájjon nem-e
vissza az egyedül idvezitő (?) akolba ? ! Megdöbbentő
kérdés ez, kivált ha megfigyeljük az idők jeleit. íme
az angol püspöki egyházban jelentékeny mozgalom mutatkozik a fülbe gyónás és mise visszaállítására ; Poroszországban mind merevebb alakot ölt a confessionalismus, és ez a kisértő szellem a t ü r e l m e t l e n s é g
„ h o s s z ú k a b á t j á b a n " már nálunk is jelentkezik.
Nem régiben történt a testvér ev. felekezet egyik kerületi gyűlésén, hogy maga a püspök megnyitó szózatában
óva intette paptársait a „Prot. Egyh. és Isk. Lap" olvasásától. A szabad vélemény nyilvánítás ellen Debrecen
fenyegető állást foglal el. Az ott megjelenő „Prot. Lap*
a pesti ifjúsági dalkört, mert az, az unitáriusok pesti
nyilvános isteni tisztelete alkalmával atyafiságosan közreműködött, gyermekes gunynyal az unitáriusok minisztránsának nevezte el ; ugyan ez a lap Lang Henriknek, e
korszakot alkotó, lánglelkű, nemes érzésű férfiúnak haláláról minden kegyeletet megbotránkoztató durvasággal
emlékezik, noha ellennézetű honfitársai is kénytelenek
valának megvallani koporsója felett: „bizony ez ember
igaz vala!" S műveiről (ám mutatnák ki hát elvök szerinti tévedéseit, de ismernék el nagy lelke fényét) mily
pöffeszkedő kicsiny léssel nyilatkoznak, és óva intik az
ifjúságot azok olvasásától.
Eszembe jut itt a következő pikáns történet, melyet Heine „ V a l l á s b ö l c s é s z e t t ö r t é n e t " cimű
könyvében olvastam. „Az 1 4 3 3 i k évben — mond a történet — több papok és tudósok, szerzetesek mindenféle
* Tudomás szerint Schelling merészen felállított bölcsészi rendszerétől eltért s vezekleni Münchenbe vonult.
L. Ö.

rendből, épen a zsinat idejében, sétáltak együtt a Basel
melletti árnyas ligetben, mindenféle elvont hittani kérdések felett vitatkozván és civódván. Rögtön azonban
megállapodtak egy szép hársfa alatt, melyen fülemüle
fészkelt, mely a leggyöngébb és gyöngédebb zengzetekben rivalgva ujongott és zokogott. E hangokon a tudós
urak szivében bámulatos érzelmek keletkeztek, a meleg
tavaszi hangok beférkeztek szivök scholasztikus elzárkozottságába, érzelmeik ébredeztek hosszas téli álmukból, s bámulva tekintettek egymásra. Azonban csak hamar megirigyelték maguktól a természet nyújtotta eme fenséges
isteni gyönyört, s elhatározták, hogy ez édes hangokban
bizonyosan a sátán szól feléjök, ki őket kéjre s egyéb
édes bűnökre akarja csábitaní."
Lang Ileurik a fülemilénél édesebb zengzetekbeu
lopja be az uj kornak meleg tavaszi hangjait a szivbe,
s az orthodoxiát képes felrázni hosszas téli álmából !
„Tudós urak!*' talán ti is a sátán munkájának tartjátok
e műveket, mint ama baseli szerzetesek a fülemile hangjait? Azért féltek, azért idegenkedtek annyi szükkebiűséggel t ő l e ? ! Azért féltitek tőle az ifjúságot? Higyjétek
el, hogy valamint ama fülemile zengzeteiben nem a sátán, de a teremtő szellem bájos gondolata szólt; ugy
Lang is az Isten hivatott embere, ki a roskadozó hit
megtört oszlopai felett, a protestantismus biztos és szilárd
épületét megfundálni hivatott! Az az ifjúság nem sokára
megneveti lázas rettegésteket! És óh mily gyarló hit az,
mely a napfény és világosság előtt v ászként olvadoz !
Nem kell-e mondani : „ m i n d e z e k e t
megpróbáljátok"!?!...
Oh mikor fog már bekövetkezni a felvilágosodás
hőseinek igaz méltatása ? Ezelőtt a protestántismus elől
járt ebben, mert hiszen ö s z t ö n s z e r ű l e g , vagy ha
ugy tetszik : ö n t u d a t o s a n érezte, hogy ez valódi
eleme, ebben áll erejének valódi forrása. S valóban pirulnunk kell, ha látjuk, hogy midőn a történelem, bölcsészet, természettudományok terén a tárgyilagosság lett
uralkodóvá, addig a Krisztus, a türelem vallásának némely hangadói elfogult szenvedélyben, még a politikai
pártokon is túl tesznek! Igen, nyomatékkal kérdezem:
m i k o r f o g j u k az e l l e n n é z e t ü e k b e n i s bec s ü l n i a jót, t i s z t e l n i a n e m e s t és szer e t n i a szépet. M e d d i g f o g n a k még a prot e s t a n t i s m u s t e r é n az e l v i k é r d é s e k személyi t e k i n t e t e k n e k s é r d e k e k n e k rend e l t e t n i alá? M e d d i g l e s z n e k még apró
e m b e r e k , kik az i d ő k n a g y j a i v a l s z e m b e n
b i r á l ó k u l lépnek fel? Meddig lesz még a
s z e l l e m i ék é r t e l m i f e l s ő s é g a r r a k á r h o z tatva, hogy emberek, kik g o n d o l a t a i k k a l
a k u n y h ó t e t e j é i g sem érnek, g ú n y o l ó d v a
i g n o r á l v a , jó ha n e m g y ű l ö l k ö d v e a k a r j a n a k e l s z á r n y a l n i f e l e t t ö k , t e h e t e t l e n e r ő 1k ö d é s b e n ? ! ? . ..
Bocsánat e rövid kitérésért és borús kifakadásért,
de nem hallgathattam el azon lenézést és kicsinylő ócsár-

lást, melylyel Lang H. magyarra fordított művei találkoztak a magyar orthodox egyh. irodalom részéről.
De hát végtére is bármit kövessenek el a rövidlátásu emberek, Galilei dobbant, s „a f ö l d m é g i s c s a k
m o z o g ! " és én örömmel ismétlem e mondat igazságát,
midőn tisztelt pályatársaim előtt Lang H. válogatott egyházi munkáinak igénytelen ismertetésére vállalkozom!
Lángot ismertetvén : előre is be kell vallanom , hogy
ismertetésem hiányos és hézagos leend; itt egy lángészszel állunk szemben, kinek mélységét és magasságát kellőleg megmérni kevés a középszerűség mér-ónja, s ismertetésem hatásköre alig fog tul menni azon, minthogy
elragadó műveinek tündöklő szépségeire oda matatok,
s leginkább őt magát beszéltetem.
A kezünk alatti vallásos beszédek egyáltalában
nem a mi értelmünkben vett predikatiók, hanem majd
egytől-egyig mély theologiai, vagy inkább vallás bölcseimi
értekezések, szószéki előadásra szánva, mivelt, tudományokban jártas közönség számára.
Azért ő nem őrködik professori pedanteriával a felett, hogy a részek szorosan arányosak legyenek, s részeket, felosztást ritkán lát szükségesnek kitűzni, hanem
inkább a beszédben előforduló főbb eszmék domborítják
ki s választják külön a szorosabban egymáshoz illő eszméket. Egy lángész alkothat igy is szabályosan, mondjuk inkább: a lángész mindent szabályosan alkot, ő utat
tör magának tetszése szerint, s én azt hiszem, hogy a
homiletikai szabályok nem is a lángész, hanem a középszerű tehetségek számára vannak felállítva, hogy a készen
adott formákba kényelemmel bele Önthessék eszméiket.
Lang beszédeiben a legtermészetesebb szárnyalást
találjuk, mely minden erőlködés nélkül következetesen
simul, majd emelkedik gyors röpülésben magasra a végtelenségbe, a nélkül, hogy lehullatná szárnyairól az értelem és győző erő hímporát. Erős logikájában eszme
eszméhez forr mint a láncszem; azért volt ő oly erős
ellenfél a más nézeten levőknek. Termékeny lelke ujabbnál ujabb, s értékesnél értékesebb eszme gyöngyöket buzogtat fel, ugy hogy mintegy édesen ki csordul képzeletünk korlátain a gazdag tartalom, hogy szinte el se birná
lelkünk az édes mámort, ha lelke forrása oly tiszta nem
volna mint a kristály.
Irálya a legnehezebb eszméket és gondolatokat a
legszebb, legérthetőbb és kedvesebb alakban nyújtja felénk ; bátran merjük állítani, hogy ő a prédikáció irodalomban a nyelv és irály mesterei között első helyen
áll. Igazán találólag alkalmazhatjuk Heine szavait, melyekkel ő Luthert következőleg jellemezte: „gondolatai
nem csak szárnyakkal, de kezekkel is birtak . . . . lelkesült, istenittas látnók vala;" s ha ugyancsak Heine Luther stylusát csodálatos „ s z i k l a s t y l u s n a k " nevezheti, s ha hasonlíthatja őt valami „ h e g y s z ó n o k " - h o z
ki magaslatáról csak ugy szórja a szó tuskókat elleneinek
fejére, akkor Lang valóságos „ v i h a r s z ó n o k " (mint
maga is mondja) de szó viharának emésztő hatalma és

zuzó villáma, soha se az ellen fejének van intézve. Csak
annak megtisztítására, s a keresztül zugó vihar elhaló
morajába már bele csendül az édes madárdal, mely felüdít, s mint az égbe fúródó pacsirta üdvözli a napot, s
hirdeti az uj élet tavaszát; a gyakori költői lendület, a
legmélyebb kedély gazdagsággal párosulva a lyra báját,
az óda fenségét, itt ott a dráma magasztosságát kölcsönözvén műveinek; azok nem csak a legvonzóbb, érdekesebb olvasmányokká lesznek előttünk, hanem játszva és
gyönyörködtetve oly mélységekbe és magasságokba engednek tekinteni, hova önerőnkből hatni képtelenek volnánk.
Különös győző erőt ad okoskodásának az igazság
és a meggyőződés félre ismerhetetlen hangja. 0 lelke
mélyén szűrte át hitét, meggyőződését, vallásos eszméit,
s műveiben nincs ennélfogva semmi habozás, ingadozás !
Tétova nélkül mutat igazságára, s hol oly helyek felé
jut, melyeket még emberi elme meg nem járt, sejtelmei
vágyai ott is oly forrók, lángolók, emelkedettek, hogy
azok egy hitbölcs apostoli lelkére engednek következtetést vonni. Őszintesége és bátorsága, melylyel felismert
•igazait hirdetni törekszik még „a háztetőkről" is, a nemes hév, melyről a legnagyobb szerénységgel beköszönő
beszédében is nyilatkozik, törhetlen apostoli lélekről tesz.
bizonyságot. Igen mert ő ismeri az életet, ismeri az emberi lelket; és ha a közvélemény a ma fellobogó, holnap
szalmalángként elenyésző lelkesedés „feszítsd meg" el
zúgnak körülte, ő átható lelkével a történet logikájára
és felismert hivatására tekint, s ezekből vigasztalást merítve (mint a többek közt nagyszerű nagypénteki beszédében) bátran lép előre, magát elfelejti s csak a nagy
cél lebeg előtte : m e g m e n t e n i a v a l l á s t a m e g t i s z t í t o t t k e r e s z t y é n s é g e t az e m b e r i s é g
s z á m á r a , hitet t e r e m t e n i , mely nem csügged a v i h a r b a n , s felemelt fővel állhat
meg a t u d o m á n y n y a l szemben.
Különösen megragadó és uj felfogása van az élet
azon szenvedéseire, viharaira vonatkozólag, melyek a
gyönge lelkeket kétségbe ejtik, és nem ritkán az Istentől, s isteni gondviseléstől való elfordulásra késztik. Az
ő keresztyén hitében »a v i l á g b a j a i e g é s z e n u j
v i l á g í t á s b a n t ű n n e k fel, t ö b b é n e m a har a g v ó I s t e n b ü n t e t é s e i , h a n e m e g y szer e t ő k é z f e g y e l m e z é s e , m e l y a b e n s ő v égetlenség aknáját, kemény kalapácscsal
n y i t j a fel, m e l y az e l l e n s é g e s t ö r e k v é s ű
világ k e m é n y k ő s z i k l á j á n a sziv hullám a i t m e g t ö r i é s m e g t i s z t í t j a . " * Ilyen világításban állván előtte az élet szenvedései, megmagyarázható
előttünk azon odaadó hit és bizalom Isten iránt, mely
majdnem minden egyházi beszédén a legolvadozóbb és
gyöngédebb gyermeki bizodalom hangján végig vonul.
De ha ismeri 6 az embert s a világot, amott a kedélynek, itt a folytonos zsibongásban és ingadozásban
* Lang H. dogm. 140. 1.

levő életnek legtitkosabb gyökérszáláig; nem kevésbé
bámulatra ragadó az írásban való jártassága, s ama
mélyre ható szellem, melylyel az általunk annyiszor keresztül olvasott sz.-írásbeli helyekből is előttünk teljesen
uj és gazdag tartalmat képes meríteni; általában majdnem egyezőleg elkárhoztatják a homileták a rövid szövegeket, mint melyekből tartalmat meríteni nem is lehet;
igy nem tehet eleget az iró ama (szerintök) lényeges homiletikai szabálynak a s z ö v e g s z e r ü s é g n e k . S
ime Lang nem ritkán ily rövid textusokat választ: „Aztán magába tért." »Elég neked az én kegyelmem."
„Hittem és azért szólottam" sat. S mégis mily híven a
szöveg mellett marad és mily elragadóan találók bibliai
idézetei!...
Ennyit e halhatatlan művek általános jellemzéséül.
Azonban, hogy Lang H. vallásos beszédeit teljesen
felfoghassuk, hogy világosan álljon előttünk a cél, melyet maga elé tűzött, szükséges felemelkednünk az ő
hitrendszeréhez és vallásos eszméi körébe; tudnunk kell,
hogy az ő lángszelleme, tudományos képzettségének magaslatán a vallásra vonatkozó nézeteit egy teljes egészet
képező hitrendszerré építette. A természettudományok
positiv vívmányait, s a Krisztus hit és erkölcs tudományát eredeti tiszta mivoltában, a hitbölcsészet magaslatán ugy egyesitette s békítette ki egymással, hogy az
nem csak nála a legtisztább és melegebb hitet eredményezte, de képes meggyőzni álláspontja igazságáról másokat is. Neki az I s t e n r ő l , v i l á g r ó l ,
rnegigaz u l á s r ó l , h a l h a t a t l a n s á g r ó l stb. egészen más
nézete van, mint a mi az egyház régi tanában foglaltatik ; mindamellett ő távolról se a negatív theologiai irány
embere, mint azt feltűnése idejében az orthodoxia képviselői ráfogták, s váltig hangoztatják ma is az álmos
szeműek, kik őt Strausszal állították egy sorba. E tekintetben minden kétségünket eloszlatja beköszönő beszéde,
melyben a többek közt igy nyilatkozik: „ha vallásos
birtok állapotomat e pontról tekintettem át, csak azért,
mert a hit régi formáit szétszórva heverni láttam lábaim
előtt, nem találtam magamat szegényebbnek, sőt inkább
gazdagabbnak. A mi eddig lelkesített, avagy nem lelkesitett-e ezután is ? csak hogy természetesen tisztább, szellemibb alakban. Ami a korábbi hitben csak szép és szent
vala, a mi valaha csak az emberi sziv teljességéből származhatott, én mind megmentettem azt újvilágom számára.
Ez nem a félelem és kényszer vallása volt többé, mely
keserű arccal, kificamodott tagokkal tért meg az Istennel
való minden érülközésből, a miért erőszakot tett saját
értelmén és a kor legjobb ismeretein, a szabadság és
öröm oly vallása volt ez, mely frissen fakadt a lélekből
és mint egészséges fán a virág, szabad termő képességből nőtte ki magát. Oly gazdagabb és mélyebb erkölcsiség volt ez, mely nem félt attól, hogy minden lépéssel,
melyet csak az élet megáradt folyamában tesz előre, elveszti Istenét és a mely minden szegletre odaállítja a
határfát, ez itt lelki, ez csak világi, ez itt szent, e meg
szentségtelen h a t á r ; a mely sokkal inkább igy beszélt:

„minden a mienk, mi pedig a Krisztusé vagyunk, a Krisztus pedig az Istené;" a mely mindazt a mit csak érintett a szentlélek lehelletével ihlette át, és a látható világ isteni rendének szentül tartásában kereste Istennek
országát."
Lang I s t e n r ő l alkotott fogalmát majdnem e pár
szóban fejezi k i : „ 0 mindenütt jelen való szellem." Kimutatja hatalmas logikával és a bölcsészetben való rendkívüli jártassággal dogmatikájában a világtól külön vált
istenfogalom ; a d e i s m u s képtelenségét. Szerinte Isten
ép oly kevéssé abstract szellem vagy abstraet gondolat,
mint anyag, hanem ő működő szellem, teremtő gondolat,
mely látható alakban jelenti ki magát.* E felfogását
megragadó találékonysággal igazolja az írásból: „En benned, te bennem" (Ján. X. 38.; XVIII. 2 2 — 2 3 ) „A mit
teszek nem az én akaratom, a mit tanítok nem az én
tanom" (Ján. VI. 38.) „Nem én, hanem Istennek kegyelme bennem" (I. Kor. XV. 10.) „Mindent tehetek az
által a ki engemet megerősít" (Phil. IV. 13 )
(Folytatása következik.)
LUKÁCS ÖDÖN.
'

* L. (1. 50. 1.

BELFÖLD.
Pár szó „A hallgatás nem némaság, nem tétlenség jele" cimü cikkhez.
Idéztem cikkben, mely e lapok 37. és 38. számaiban jelent meg, egy oly állítás foglaltatik, a melylyel
hogy nem értünk mindnyájan egyet, szükségesnek vélem
jelezni.
,
Mindenben híven referál, csak ez egyben téved
Rákosi. Abban a hiszemben él ugyanis, mintha Margócsy
zsinati munkálata illetékes határozat nélkül hagyatott
volna s következőleg csodálkozik azon, hogy a conferentia jegyzőkönyve mégis azt mondja, hogy M. véleménye elfogadtatott egy bizottság által eszközlendő módosítás alapjául.
En is jelen voltam a conferentián és jelen voltunk
mindazok, kik a zsinati előmunkálatokra adandó esperességi vélemény kidolgozására bizottsági tagokul kiküldettünk ; de mi a conferentia határozata szerint valamennyien egyhangúlag M. munkálatát vettük dolgozandott véleményünk alapjául. S az egy R. ellenében már
többünk egyező véleménye mégis csak a conferentia jegyzőkönyvének hitelessége mellett látszik bizonyítani.
Hanem az igaz, hogy R. véleményével majdnem
megakasztott bennünket. M. ugyanis R. cikke után sehogy
se akarta dolgozatát átengedni ; mi pedig a conferentia
határozatának tudatában előbb rá se gondoltunk arra,
hogy egy más alapot teremtsünk. S csak miután a conferentia jegyzőköyvének hitelessége mellett R. véleménye

ellenében állottunk valamennyien, mint egy ember, engedett s készitetlük munkálata alapján az esperességhez
benyújtandó véleményünket.
R. társunkat az ejthette tévedésbe, hogy M. munkálata a eonferentia által nem terjesztetett be, egyenesen
elfogadás végett az esperességhez, hanem miután annak
egyes pontja ellen csakugyan emelkedtek hangok némi
módosítás céljából jónak látszott előbb még egy bizottságnak adatni ki. S e célzattal a conferentiára következett esperességi gyűlés ide vonatkozó határozata nem csak
elleniében nincsen, de a legszebben megegyez. Hogy e
gyűlés határozatával a eonferentia jegyzőkönyvének hitelességét támadni meg egyátalában nem lehet, az is világos lesz, mihelyt a eonferentia és esperességi gyűlés közötti viszonyt és zsinati előmunkálatokra adandó esperességi vélemény történetét végig gondoljuk.
Különben is, ha M. munkálata annyira jeles, miként
R. elismeri, hogyan tehető gondolkodó emberekről föl,
hogy azt elvetették volna ? Vagy az az egy-két szenvedélyes orthodox, miként R. irja, képezte volna a munkálatot elvető többséget ? Egy-kettő, ha még oly orthodox
és mint ilyen, még oly szenvedélyes, akkor sem képezhet többséget ott, a hol oly sokan vannak, mint voltunk
a conferentián. Ha pedig egy orthodox többség csakugyan
elvetette volna a munkálatot, midőn R. szerint ezen orthodox többséghez tartozik maga a eonferentia jegyzője
is, semmiképen sem tehető föl, hogy az ugy szerkesztette
volna mégis a jegyzőkönyvet, hogy a gyűlölt munkálat
további dolgozatok alapjául elfogadtatott. Ha pedig mégis
igy szerkesztette, ez is a szerkezet hitelességét, azt bizonyítja, hogy M. munkálata az esperesség által adandó
vélemény alapjául elfogadtatott.
TÖRÖK

JÓZSEF.

KÜLFÖLDI E G Y H Á Z ÉS ISKOLA.
A jövö pápa.
A pápa halálának híre újra átfutotta Európát. A
hír nem való ugyan, ámde a tűz nincs füst nélkül. A pápa
sem nem halott, se nem haldokló, de bizonyos, hogy fokonként erőtlenedik s egy 85 éves emberről minden pillanatban lehet a hírt várni, hogy nincs többé. Ezért nem
lehet csodálni, hogy e rettenetes véletlen foglalkoztatja a
lelkeket. A napokban több újság közölte azt az állítólag
Rómából érkezett telegrammot, hogy a „vatican a jövő
conclavera vonatkozó bullát bevégezte" és hogy e bulla
a bibornok kamarást hatalmazza föl a conclavé vagy közvetlen összehívására, vagy a távollevő bibornokok megérkezésének bevárására.
Hozzáteszik és mi is jeleztük már, hogy több nem
olasz bibornok reclamált és tudatta Rómával, hogy ők
senkitől sem hallották, hogy az ő közreműködésök mel-

lőztetnék és hogy a jövő pápa az ő megérkezésük előtt
is megválasztatnék.
Mi igaz e hirekből ? . . . Nehéz volna megmondani.
Álljon itt hát az, a mit a Genevai újságnak Rómából
irnak :
Az utóbbi időben több izben jeleztem s több összevágó informatio folytán újra állitom, hogy I X . Piusnak
az olasz occupatio kezdete óta létezik egy a jövő conclavera vonatkozó breveje vagy bullája, hogy exen okmányban — hasonló a VI. VII. Pius és XVI. Gergely által
készítettekhez — fölhatalmazza a bibornokokat — ha ők
alkalomszerűnek vélik — a conclave nem lényeges 'formalitásainak mellőzésére, mint pl. a pápa halála és a
conclave megnyitása közti időközre, az összejövetel helyére
stb,, hogy ezen okmányt, mely IX. Pius oratóriumának
egyik kelyhében vagy ostyatartójában kellőleg lepecsételten
van elhelyezve, a halál bekövetkezésekor, a bibornok
kamarás — ki a szent szék üressége alatt a végrehajtó
hatalom feje —- előterjeszti a bibornokoknak.
Ezen informatio pontosságában annyival inkább is
lehet hinni, mivel azokat legújabban a V o l k s f r e u n d ,
az érsekségnek és magának a bécsi pápai követségnek is
organuma, tekintélyes forrás után ily szavakkal erősítette meg :
„Bizonytalan, hogy a jövő conclavex'a vonatkozó
olyan intézkedések léteznének, melyeknek másodrangúnál
nagyobb fontosságot lehetne tulajdonítani. Csupán annyi
igaz, hogy IX. Pius Rómának az olaszok által történt
elfoglalása alkalmával készített egy ily conclavera vonatkozó bullát, mely hasonló, a hasonló körülmények között
más pápák által is készített bullákhoz."
Ez a bulla tehát, mely csak a szent atya halála
után fog közzététetni, távol a kíváncsi szemektől, biztos
helyen van letéve.
A nélkül, hogy ismernők IX. Pius bullájának határozott szövegét, s a nélkül, hogy tudnók, miszerint a
bibornokok a nekik adott jognál fogva, miként fogják
azt fölhasználni ; mától fogva bizonyos lehet előttünk az,
hogy IX. Pius utódának választása érvényesíttetni fog és
hogy a katholikus világot egy pápa és egy ellenpápa által
nem fogjuk két felé szakadva látni.
Ez utolsó pontra nézve teljesen osztjuk a G e n e v a i
Ú j s á g levelezőjének felfogását. IX. Pius halálát sokan
a kath. egyház feloszlásának jeléül kívánják tekinteni.
Ugy gondolkodnak, hogy ekkor újra kezdődni látandjuk
a nyugoti nagy szakadást; a tiara felett vetélkedő és
különböző helyekről proklamáló pápákat ; és hogy kivált
Poroszország fogja e mozgalmat, Bísmark vezetése alatt,
egész a szakadásig támogatni, hogy megszabaduljon az
ultramontán párt oppo siti ójától.
Mi nem hisszük, hogy a dolgok igy történnének s
hogy Bismark befolyása, ha még ily machiavelli szándékot
táplálgatna is, ennyire mehetne. Hajdanában két három
pápát láttunk vetélkedni a tiara felett, mert akkor Európában erősen szervezett n e m z e t i e g y h á z a k voltak,
melyek e követeléseket támogatták. Ma már nincs ilyen

a gallicanismus halott és pedig nagyon meg van halva,
nemcsak Franciaországban, de mindenütt, sőt még Ausztriában is, hol pedig sokkal tovább és nagyobb élénkséggel tartott, mint nálunk. Sehol sincs többé k a t h o l i k u s
n e m z e t i e g y h á z . Van egy, minden tartományban
elterjedett, erősen szervezett és hierarchizált roppant felekezet, mely bámulatosan engedelmeskedik a felsőbb parancsnak. Az egyház el van különítve a világtól; szakított
a modern társadalommal; kárhoztatja annak elveit; átok
alá ^et minden jogot, szabadságot, mely az európai népek
nemáfeti életének alapja. Ily helyzetben az egyház elküwmtvén magát a világtól, magát önmagában coneentrálja;
önmagában tömörül; felekezet ugyan (mindenik közt legrettentőbb) de egy küzdő felekezet minden összetartásával és disciplinájával. Az maga magát föl nem oszlatandja; tudni fog az magának e g y e t l e n f e j e t adni.
Tehát nem jövendölhetjük ugyan, hogy az uj pápa választás mit fog szülni, vájjon azt IX. Pius halálakor rögtön megejtik-e vagy a távol levő bibornokoknak is időt
engednek a Rómában való megjelenhetésre és akkor a
conclave a régi idők méltóságos lassúsága szerint járand-e
el, de annyi mindenesetre bizonyos, hogy a jövő pápa
vetélytársakkal nem találkozand és a választás ellen,
bármiként eszközöltessék is, az egyházban épen ugy nem
fog protestatio emelkedni, mint nem emelkedett a szeplőtlen fogantatás és a csalhatatlanság dogmája ellen.
A Renaissance után

titionálóknak és kérni fogja a szent széktől a status quo
fenntartását.
Kivonat egy katholicus kateehisrausból, melyet a
felekezet egyik legkitűnőbb theologusa, Perrone atya, jezsuita adott k i :
59. lap. A protestantismus terjesztői és predicatorai
között semmiféle becsületességet nem lehet találni.
60. 1. K é r d é s : Az embereknek miféle faja a
protestánsok? F e l e l e t : Ok mindenütt a mindenféle
gonoszságok és erkölcstelenségek tajtékai.
93. 1. Önöknek nem csak ovakodniok kell a protestantismustól és annak terjesztőitől, de rémülettel és iszonyattal kell még csak rájuk is gondolni; a protestantismus és annak ügynökei az a vallás és erkölcs világában,
a mi a phisikai világban a dögvész és dögvészes.
A Renaissance után
HETESY

RÉGISÉGEK.
A dunántúli

ref. superinfendentia által 1612-től 1849-ig

használt hivatalos
HETESY VlCTOR,
lelkész.

VICTOR,

lelkész.

pecsét

ezen köriratának:

„Sigillum

orthodoxarum ecclesiarum Cisdanubianarum Authenticum
1612." magyarázata.

Főtisztelendő Superintendentiale Consistorium í *

A p r o s á **- o k.
Rómában négyszáz templom van, mely több a keletinél s így az olasz kormány időről-időre kisajátitgat
belőlök. E sors vár a Sant Antonio és Santa Marié egyházakra is. A mult évben három kicsiny egyház sajátíttatott ki a hadügyminister lakása számára. A szóban
levő két templom a Sz.-Mária és a római collegium terén van. Az egyik a katonai kórház, a másik a kaszárnya
számára fog kisajátittatni. A talán bennök találtató művészeti tárgyak megtartatnak.
Jan. 17-én a Sz.-Antonio byzanti kapu előtt, a szentek neve napján megáldattak a lovak és egyéb igavonó
és nyerges állatok. Ugyan mit nem hallunk még az öreg
Rómából!

A mult superint. közgyűlés alkalmával, némely tagjai
a Consistoriumnak kérdést támasztván arról, mit kelljen
a mi Superintendentiánk pecsétjéről tartani, melyen mivel
ez a felirás olvasható : „Sigillum Orthodox. Eccles. Cisdanubian. Authentic 1612," azt lehetne gondolni, hogy
ez nem ezen Transdanubiana, hanem a Cisdanubiana vagy
pesti superintendentiát illeti.
De hogy ezen pecsét valósággal ezen mostani Túl
a dunai Superintendeutia pecsétje volt eleitől fogva, megtetszik :
1. Ezen pecsétet ezen mi mostani túl a dunai Superintendentiánk vette Bécsben azon 12 ezüst forinton, melyeket abban a superint. gyűlésben adtak öszve az ott
jelen voltak, melyben Patai István 1612 superintendensnek
megtétetett, mint ez kanizsai Pálfy János Superintendensnek 1631 Pataihoz irt leveléből megtetszik, a hol ez van :
„Mementó sigillum Coetus publicum 12 adminus florenis
communiter collatis, ut ii, qui in Superintendentem cum
inaugurareris adfuere, nobisque publice retulerut, Viennae
comparatum tecum assumsisse " Ugy de Patai e mi Superintendentiánknak volt püspöke, s nem a pestinek.

Az I t a l i e-ben olvassuk: A magyar papság és
püspökség megilletődve hallotta azt az újságot, hogy a
szent szék őket megfosztani szándékozik bizonyos előjo
goktól, melyeket ők századok óta élveznek.
E végből a szent székhez egy petitiót nyújtanak
2. Minden papi diplomák, melyek 1612 fogva e mi
be, melyben mutogatják, hogy ez előjogok épen ninSuperintendentiánkban az ordinalt papoknak kiadattak,
csenek ellenmondásban az egyház alkotmányával, a dogmákkal s a pápának tartozó engedelmességgel.
* Felolvastatott e magyarázat 1829-ben a révkomáromi keriiAz osztrák kormány hihetőleg segélyére lesz a pe- i leti gyűlésen.
L. J.

ezen pecséttel adattak ki, mint ez az eredetiben előmumándi ref. lelkész, és szatmári ref. egyházmegyei levéltatható diplomákból világos.
tárnok, jelenleg n.-körösi ref. tanitói képezdei tanár.
3. Ez a mi Superintendentiánk, hogy SuperintenNem tartjuk szükségesnek t. olvasóink figyelmébe a jeldensek behozatása után is Cisdanubianának hivattatott,
zett munkát ajánlani, mert hiszen lapunk olvasói igen
és Írattatott: megtetszik a papi diplomákból, kanonos í jól tudják és érzik, hogy mily nagy hijjával vagyunk
könyvekből, a püspöki aláírásokból, a régi jegyzőkönyhazai egyháztörténelmi dolgozatoknak másrészt tudják,
vekből, melyek a Túl a dunai püspökök életében a 94,
hogy a munkás szerző mily lelkiismeretes pontossággal
95, 113, 155 lapokon olvastatnak.
szokott eljárni felvett tárgya körül. Tájékoztatásul azonban ide iktatjuk a jelzett mű tartalmának főbb pontjait.
Még az a gyanúja sem lehet senkinek is, hogy talán
A „Bevezetésiben adatnak: 1) Források a szatmári ref.
a régi samarjai s utóbb komáromi superintendentiának
e.-megye történetéhez, 2) azon megye területi állapota a
pecsétje lehetett ez, s onnan hozatott ide által, mikor a
reformatio előtt; 3) a ref. hóditásai Szatmármegyében ;
két superintendentia egygyé lett, mert az azon megyebeli
4) az e -megye területén tartott zsinatok; 5) azon e.ekklésiák inkább a dunamellékén esnek, s az inkább a
inegye egykori és mostani területe. Az első rész hozandja
a tulajdonképen való Cisdanubiana Supdtia, mint ez a
7 korszakra felosztva a szatmári ref. egyházmegye
mienk. Mert hogy a reformatio elején és még későbben
általános történetét az első erdődi zsinattól korunkig.
is a komáromi vagy samarjai supdtia nem Cis hanem
„Függelék" cim alatt felemlittetnek az egyházmegyében
Transdanubiana Supdtiának neveztetett : ez a kanizsai
volt tisztviselők, továbbá az ott volt irók és műveik, s
Pálfi János 1630 hozott Canonainak Appendixéből világos.
a statistikai viszonyok. A második rész az egyházmegye
Neveztetett még ez felső magyarországi superintendentiárészletes történetét, vagy is az egyes (összesen 78) gyünak is, de Cisdanubiananak soha és sehol.
lekezetek történetét tartalmazandja. Az egész munka 35
4. A mostani Túl a tiszai vagy debreceni superin—40 nyomott ivre fog terjedni s 1878. január havában
tendentia pecsétjén is, melylyel az 1612 óta él, Cistibisjelenend meg. Előfizetési ára 3 frt 50 kr, mely szerzőhöz
cana supdtiának neveztetik, a mi azt mutatja, hogy a
N.-Kőrösre küldendő. 8 példány után 1 tisztelet példány
reformátió korától kezdve, miként a túl a tiszai, Cisdanuküldetik.
biana nevet viselt.
5. A superintendentiák mostani elnevezése 3 Károly
Perthes-féle latin tankönyvek, K o s z t k a V i c t o r
királyunk idejéből való, s 1734-nél kezdődik, ekkor renprém kanonok és főgytnn. ny. r. tanár ügyes átdolgozádeltetvén, hogy az ország polgári kerületei szerint legyen
sában jelentek meg Kassán, Maurer Adolf kiadásában.
négy superintendentia, az előtt pedig a mostani pesti
Cimeik: A P e r t h e s á l t a l j a v a s o l t t a n m ó d
supdtia nem Cisdanubiana, hanem felső és alsó baranyai
s z e m l é l t e t é s e , egyes tanórák példáján, különös
Supdtiának hivattatott. Lásd a hercegszőllősi Canonokat
tekintettel az ifjabb tanárokra. Ára 12 kr. — L a t i n
1577-rol, s a supdtia 1693 kezdődő protocollumát az 1
a l a k t a n , szószerinti beemlézésül. A hosszú magánhangs 17 lapokon. Következésképen a mi pecsétünkön ez a
zókat megjelezte dr. Löwe Gr. Ara 40 kr. — L a t i n
felírás Cisdanubiana superintendentia ezen mostani Túl a
o l v a s ó k ö n y v a középtanodák I. és II. osztálya szádunai Superintendentiánkat jelenti, annyival inkább, hogy
mára. Ára 70 kr. Ehhez járul: N y el v t a n i s z ó a mely esperesek 1612 óta magokat ezen túl a dunai
k o n y v. Ára 80 kr. Azon elv, melyből szerző műve kisupdtia mostani pecsétjével megerősített papi diplomáknak
dolgozásában kiindult, a következő: „Nem a szók és minaláírták, azok mind a pápai, őrségi veszprémi, somogyi,
ták megtanulásából térünk át azok mondatbeli szemés mezőföldi esperesek voltak.
léltetésére, hanem megfordítva, a szók és nyelvtani alakok
Ezeket ekképen a mi mostani túl a dunai superinmondatbeli szemléltetéséből a minták és szók megtanulására.
tendentiánk pecsétjéről hiteles adatok nyomán előadván,
Ez üdvös gyakorlati elvet, melyet a szerző műveiben áltas felvilágosító soraimnak a superint. archivumba betételét
lán követ, „Zur Reform des lateinischen Unterrichts" című,
kérvén, tisztelettel maradok a főtiszteletű Consistorium
öt füzetre terjedő, kiváló paedagogiai és didacticai készültPápán, május 21, 1829
séggel irt értekezéseiben érdekesen s meggyőző erővel
alázatos szolgája
T Ó T H FERENC,
fejtegeti, a mi már magában véve fölötte becsessé teszi
e munkát , értékét azonban még inkább növelik a gyerSuperintendens.
mek
szellemi működésének mélyreható megfigyeléséből eredt
Az eredeti püspöki magány napló nyomán közli
s kellőleg indokolt azon didacticni szabályok, melyeket
LISZKAY JÓZSEF.
mindig, de különösen a classicus nyelvek oktatásánál
szem előtt kell tartani, ha azt kielégítő sikerrel óhajtjuk
kezelni.Perthes értekezéseiben oly nézeteket fejteget, melyek
szerint ugyanazon tananyag kevesebb (6) óraszám mellett
I R O D A L O M .
nemcsak olyan, hanem tapintatos kezelés mellett még
nagyobb eredménynyel dolgozható föl. Eme gyakorlati
elveket latin alaktanában s ezzel összhangzóan szerkeszElőfizetési felhívás a „ S z a t m á r i r e f o r m .
Egyház4
tett
olvasó- és szókönyvében valósította m e g ; s hogy
megye története ' című munkára, irta Kiss Kálmán volt

mily sikerrel fejtette meg feladatát, arról a legfényesebb
bizonyítékot szolgáltatja azok gyors és széles elterjedése
Németországban. S tekintve a kiszabott heti órák számát,
e tankönyvektől nálunk is nagy sikert várhatunk;
annyival is inkább, mert Kosztka úr lelkiismeretesen
alkalmazta magyarra e füzeteket, melyeknek külső kiállítása is igen csinos. — Ugyancsak Maurer Adolfnál
Kassán jelent meg Dr. S z e m á k I s t v á n kassai állami
főreáltanodai ny, r. tanár, tanodai és magán használatra irt
elméleti s gyakorlati n é m e t n y e l v t a n á n a k I. évfolyama, már a negyedik kiadásban. Ára 50 kr.
Német nyelvtan. Iloffmann Mórtól, a magyar és
német nyelv és irodalom tanítójától. Na^y-Kanizsa, kiadja
Fischel Fülöp, 78. Ára 60 kr. 8-r. 142 1. — Tankönyveknél a célszerűség és használhatóság mérve a döntő
tényező. Szerző, egyike legszorgalmasabb vidéki íróinknak, jelen munkájában, mely a miniszteri tantervhez alkalmazva, a közép- és polgári iskolai I. és II. osztály
használatára van szánva : igyekezett, az oktatástan jogos
követelményeinek megfelelőleg, mind elméleti, mind gyakorlati tekintetben célra vezető tankönyvet adni. Rendszere
abban áll, hogy a példát előrebocsátva, ismerteti meg a
lehető röviden előadott szabályt, melyet a gyakorlat
követ, ezt pedig a feladat. Aztán, fokozatosan haladva, a
nyelvtani anyag közé kis elbeszéléseket, verseket, meséket sző be, s ez eljárásával fölöslegessé teszi a külön
olvasó könyvet. Kár, hogy az egyébként gondosan szerkesztett munkát, jó csomó sajtóhiba ékteleniti.

KÜLÖNFÉLÉK.
W*T
magyarhoni
elmenni

Akik Dobsinára az október 14-ón
egyetemes evang. gyámintézeti

tartandó

közgyűlésre

szándékoznak, szíveskedjenek, beszállásolás cél-

jából, becses nevüket az ág. hitv.

evang.

lelkészi

hi-

vatalnál Dobsinán mielébb bejenteni.
* A magyarországi

reformátusok debreceni

föta-

nodája akadémiai részének t a n r e n d é az 187 7 / 8 -dik
tanév első felében. I. A h i t t a n f o l y a m b a n . M e n y h á r t János előadásai: hébernyelv elemei, hetenként 6
órán ; héber régiségtan, hetenként 2 órán ; ó- és újszövetség magyarázat, hetenként 2 órán. T ó t h Mihály : keresztyén erkölcstan hetenként 4 órán ; egyházszónoklattan és
szónoklati gyakorlatok 6 órán. T ó t h Sámuel : theologiai tudományok encyclopaediája 3 órán ; különböző ker.
felekezetek tanrendszere, 6 órán; Jézus élete 3 órán ;
Balogh
Ferenc ó-szövetségi történelem, 3 órán ;
egyetemes ker. egyháztörténelem, I. korszaka 3 órán,
III. korszaka 3 órán; hitnézetek történelme, 3 órán; keresztyénség története a XlX-ik században, két hetenként
3 órán. II. A b ö l c s é s z e t i s z a k b a n . T ó t h Ferenc előadásai : rendszeres bölcsészet (alapbölcsészet és
ismerettan hetenként 3 órán; ó-kori bölcsészet történelem, 3 órán; jogbölcsészet 3 órán. O s t e r l a m m Ernő

általános nevelés és tanitástan, 3 órán; Dr. W e l l e n ts z é y Mór : Schoppenhauer bölcsészeiének fejtegetése tekintettel az általános bölcsészeti problémákra, 2 órán. P.
N a g y Sándor: I-ső angol tanfolyam 3 ó r á n ; II-ik
angol folyam 2 órán; I-ső francia folyam 2 órán; Il-ik
francia folyam 2 órán: Ill-ik francia folyam 2 órán.
L e n g y e l Zsigmond : latin irodalom, 2 órán ; L u g o s s y
József: ó-indnyelv, 2 órán; arabnyelv hetenként 1 órán;
török irodalmi nyelv. Dr. T ö r ö k József: a teremtés
történelme geologiai szempontból, 2 órán. Dr. K o ó s Gábor : Vegytan, 1 órán. III. A j o g - é s á l l a m t u d o m á n y i k a r n á l . K ö r ö s i Sándor: Büntető jog és
Bűnvádi eljárás, hetenként 5 órán ; Osztrák polgári magánjog, 5 órán. B ú z á s P á l : Nemzetgazdaságtan, 7 órán;
Pénzügytan, 3 órán. K a l l ó s Lajos: Magyar polgári jog,
6 órán ; Törvénykezési eljárás peres és perenkivüli ügyekben, 4 órán ; Jogképződés okainak vizsgálata, l órán.
K a s s a y Sámuel: Bevezetés a jog és államtudományokba,
3 órán ; Európai statistika, 2 órán ; Állam számviteltan,
4 órán; Hűbériség 1 órán. Dr. K o v á c s Sándor: Római
jog története és institutiói, 6 órán; Egyházjog, 4 órán.
L i s z k a Nándor : Alkotmányi és kormányzati politika,
5 órán ; Magyar alkotmány és jogtörténet, 3 órán ; Bányajog, 2 órán. Dr. T ö r ö k József: Törvényszéki orvostan, 2 órán. G é r e s y Kálmán: Diplomatika, (rendkívüli
tantárgy) 3 órán. A jog és államtudományi karnál létező
vizsgáló bizottságok az 187 7 / g - iki tanévben. Az első alapvizsgálati bizottság tagjai. E l n ö k : Kassay Sámuel; bizottsági tagok : Liszka Nándor, Dr. Kovács Sándor. Il-ik
alapvizsgálatti bizottságtagjai. Elnök: Búzás Pál; bizottsági tagok : K. Tóth Ferenc, Liszka Nándor, Kallós Lajos. Az államtudományi államvizsgálati bizottság tagjai.
Elnök : Liszka Nándor; beltagok: Búzás Pál, Kőrösy
Sándor, Dr. Kovács Sándor, Kassay Sámuel; kültagok : Ármos Bálint köz- és váltó ügyvéd, egyházkerületi világi jegyző; Dr. Király Ferenc a kereskedelmi
s iparkamara titkára; Dr. Kola J á n o s ; Dr. Medve Kálmán ; Dr. Scheer Benő és Takáts Ferenc köz- és váltó
ügyvédek. A jogtudományi államvizsgálati bizottság tagjai. Elnök : Kőrösy Sándor, beltagok : Búzás Pál, Kallós
Lajos és Liszka Nándor, kültagok : Kuthy István királyi
ügyész, Mészáros József, Lengyel Imre, Motsi József kir.
törvényszéki bírák ; Simonffy Sámuel a debreceni ügyvédi
kamara elnöke ; Szabó Imre, Szüts István, Tóbi István
kir. törvényszéki birák.
* Az Erd. Prot.

Közl.-böl,

gr.

Kún

K o c s á r d

nemes áldozatkészségének ujabb bizonyságáról értesülünk.
O ugyanis egy házát, telkével együtt az algyógyi ref.
egyháznak ajándékozta, oly föltétellel, hogy abban majd
a papi özvegyek lakjanak, s addig is a telek haszonbérbe
adás utján értékesíttessék ; továbbá ezer forintos alapítványt tett az egyházi épületek jó karban tartására. Méltó
dicséret száll ezért a nemeskeblű főúrnak már annyi áldással koszorúzott nagy nevére.
* Frettwell János úr, ki már annyit tett a hazai,
kiváltképen a királyhágóntúli protestántismus érdekében,

tekinti, akár belső berendezését, majd nem hajlandó palotáf. hó 28-án Budapesten töltött egy napot tisztelő barátai
nak nevezni. Ez a fényes siker kétségkívül buzgó elnökünk
körében, s innét Kolozsvárra utazott, hol szintén csak
fáradhatlan tevékenységének, s ritkaügyes modorának köegy két nap maradhat. Erdély gazdasági és kereskedelmi
szönhető,
ki a nagy közönség minden rétegében képes
viszonyairól nagyobb munkát irt, mely nem sokára sajtó alá
volt ügyünknek áldozatkész barátokat szerezni. Igy p.
kerül. Nagyobb szeretettel aligha irt még valaki hazánkról,
o. az épités körüli főfelügyeletet egyik jeles építészünk
mint ahogy az a könyv lesz irva. Gondolkodás módja
díj nélkül teljesítette, azon részvénytársaság, melytől
még abban is talál a nemzetünkéhez, hogy a keleti kéra tégla vásároltatott, a kialkudott árból jelentékeny szádésben a törökök részén van, a mint hogy a Gladstone
ébresztette russophil áramlat ellenében az angol fővárosban ^ zalékot leengedett; egyik kőfaragó a felírást tartalmazó
márványtáblák díjtalan kiállítására ajánlkozott, egy lafelolvasásokat is tartott a törökök igaz ügye mellett.
katos cég az ajtók feletti feliratokat tartalmazó táblák
* Nagy Péter, erdélyi ref. püspök úr, az idén a
dijtalan elkészítésére, a gázvilágitó társaság díjtalanul
deési egyházmegyében tartott püspöki vizsgálatot. F. hó
készítette el a különben százakba kerülendett gáz-beve8-án érkezett Deésre, ahol kitüntető fogadtatásban részezetési csöveket s lámpákat, a főváros kertésze minden
sült; másnap délelőtt prédikált, d. u. pedig a szokásos
díj nélkül teljesítette az udvar és kert parkirozását, egy
vizsgálatot végezte. 10-én Roth Pál deési e.-megyei főkéményseprő ajánlkozott, hogy ugy az uj mint a régi
gondnokkal együtt Magyar-Laposra útazott, honnan Berárvaházat két évig ingyen s a következő években pedig
keszre menve, bevégezte hivatalos látogtását. Visszatérfelettébb csekély díjért tisztogatja. Az egyeseken kivül
tében ismét 12-én Deésen volt honnan, az Udvarh. Hiradó
Budapest képviselő testülete is gyakorta érezteti egyletudósítása szerint, másnap útazott vissza Kolozsvárra.
tünkkel nemes szívüségét, igy a közelebbi választmányi
* A protestáns árvaházi naptár az 1878-ik évre
ülés óta is mint egy negyedfélszáz frtra rúgnak azon
(szerkesztette Farkas József) megjelent, és a közelebbi
összegek, melyeket átiratási s efféle dijak fejében egylehetekben szétküldetik. Tartalma a naptári részen kivül
tünknek visszaajándékozott. Ily támogatás mellett sikerült
a következő : „Megsegít az Isten" költemény Sántha
egy oly épületet emelnünk, mely díszére szolgál a főváKárolytól ; Az uj árvaház, Farkas Józseftől; Az árvák,
rosnak is. Az uj épület, mint emliténk, 100 árva befogadáköltemény ; Advent, Gerok után X ; b. Baldácsy Antal,
sára alkalmas, sőt szükség esetén 120-éra is, ezúttal
képpel; lm zörgetek, Gerok után X Ökröt szarvánál,
azonban minthogy közönségünk áldozatkészsége különben
embert szavánál, Esquiros; Aratásra, költ. Rémes törtéis nagy mértékben igénybe vétetett közelebb és igy az
netek: 1) Ordíts óh oroszlán, 2) A vitéz bakter, Komévi jövedelmek nem hogy szaporodnának jelenleg, sőt
játhy Gedeontól; Ábrahám, költ. Id. Kiss Árontól; b.
némileg apadnak, csak 62 árva gondoztatik, kik között
Kemény Ferenc, képpel. F. d. képek Erdélyből, Bethlen
17-en vannak az újonnan felvettek, és pedig ezek esetGábor szülő háza, oláh falusi templom; Mért nincs
leg felében ágostai, felében helvét hitvallásuak. Esetleg
Pásztón templom ? Forgács Endrétől ; Az újkori Sámson,
— mondjuk, —• mert a felvételnél erre nem szoktunk
Orosz török háború négy képpel; A boszorkányok ; Adotekintettel lenni; hanem van tekintet igenis a lelkészek
mák, egyházi névtár, vásárjegyzék. — Bővebben szólani
és tanítók árváira, ugy hogy ezúttal is a felvetteknek
ezen naptárról ovakodunk, csak annyit jegyzünk meg,
majdnem fele ily árva. A felvettek közül egy, mielőtt
hogy a fentebb elősorolt cikkek és költemények egynémegérkezett volna, meghalt; ennek helyére a mai ülésmelyikében egyik másik kedveltebb hazai Írónknak s
ben az e lapokból eléggé ismert B á t k y család egyik
protest. főpapunknak tollára ismerend az olvasó, s hogy
árvája vétetett fel. Felmerült ezen alkalommal azon elvi kéra befolyó jövedelem árvaházi növendékeink tartására fordés is, hogy vájjon bizonyos dijért vehetők-é be gyermekek
dittatik, mely két körülmény talán elegendő indokul szol
árvaházunkba ? A határozat az lett, hogy maradunk togál arra, hogy a lelkész uraknak és más ügybarátoknak
vábbra is kizárólag ínségben levő árvákat gyámolító és
szives pártfogását, s a könyvecskének népünk közötti
nevelő egylet. Majd előterjesztetett a házi rendre vonatelterjesztése érdekében kifejtendő buzgóságát őszinte bikozó szabályzat, melyben kellőleg gondoskodva van a
zalommal kérjük.
gyermekeknek testi és lelki neveléséről, gondoskodva van,
hogy legyen elég idő az iskolai kés/.ülésre, de e mellett
* A protestáns árvaegylet igazgató választmánya
az apróbb házi foglalkozásokra is, mert hiszen egyletünk
f. hó 26-án ülést tartván, ez ülésbejn b. Kochmeister elnem urfiakat és kisasszonyokat, de munkás polgárokat és
nök úr jelentette, hogy az uj árvaházban való átköltöznőket óhajt növelni, és igy a munkához már az intézetködés a mult hónapban megtörtént, a választmány egyes
ben hozzá kell a növendékeknek szokni.
tagjai pedig örvendetes érzések között fejezték ki ez
alkalommal is hálás elismerésüket az elnök buzgó fáradozásaiért és azon meglepő sikerért, melyet ezen építés
körül tapasztalhatni, a mennyiben az új épület lehetőleg
egyszerűen, a takarékossági elvnek szigorúan szem előtt
való tartása mellett készítetett s rendeztetett be, s aránylag bámulatos olcsó áron, még is ha az ember akár külsejét

Az uj árvaház felszentelési idejének s az ünnepély
programmjának megállapítására egy bizottság neveztetett
ki. Ezután bejelentette elnök úr az építési költségek fedezése céljából hozzá közelebb befolyt adományokat, melyek is a következők : Kőhler C. 50 frt, Dr. Lövik Adolf
25 frt, Fabinyi Teofil 300 frt, Koppéi Pál-féle hagyományi

tőkéből 300 frt, Purgli Sándor Kők uton 100 frt, Burchard i és 8 frt kamatja 108 frt. Lovász Miklós úr hagyatéka
Konradin másod izben 100 frt.
100 frt. Lingel Ferenc úr 2 frt Szulovinyi Sándor úr 1
frt. A nagy szalontai takarékpénztár 10 frt. A lajosfalvi
Végül előterjeszti Hornyánszky Viktor pénztárnok
confirmándusok 2 frt. Zsivora György úrtól a gyermekek
úr a közelebb hozzá befolyt adományok következő jegymajálisára 100 frt. A zalai ág. hitv. esperesség 7 frt 45
zékét : A nyiregyházi confirmándusok 5 frt. Láng József
kr. A sümegvidéki takarékpénztár 10 frt. A galgóci tahagyatéka 22 frt 50 kr. A bajai takarékpénztár 5 frt.
karékpénztár 20 frt. Nagy-Kőrős város képviselő testülete
Ádám György apostagi volt ref. leik. hagyatéka 100 fii.
5 frt. Morvay Ferenc szaporcai leik. úr 1 frt. Róth IstA kismartoni takarékpénztár 15 frt. A tótkomlósi takavánné asszony adománya 2 frt 50 kr. A kis-babothi ev^
rékpénztár 5 frt. Sütő Kálmán ref. leik úr B.-Somban
1 frt 50 kr. Horváth Mihály, lepsényi ref. leik. úr ala- gyülekezet 3 frt 50 kr. Szalay Sándor, nagy-szőllősi ev.
lelkész 2 frt. Szalontai István úr Bótrágyon 1 frt. Összepítványa 200 frt. Berger Dávid úr hagyatékából utólasen 829 forint 45 kr.
gosan 100 frt. É ry Ferenc pacséri ref. leik. úr alapítványa
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Most jelent meg P E T H I K GÉZA kiadásában
Budapesten, IY. ker., Kecskeméti-utca 2. sz.

NÉPSZEBÍ HALOTTI BESZÉDEK.
Irta FÁBIÁN DÁNIEL sz.-csehi ref. lelkész.
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Á r a

X

f o r i n t

4 0

ls.r,

Postán bérmentve küldve, ha az összeg előre beküldetik I f r t 5 0
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kr.

Kaphatók móg szerzőnek következő művei :
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Bórmentes küldéssel, ha az összeg előre beküldetik 3 f r t 15 k r .
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Innepi, közönséges, vasárnapi és
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A
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I

I
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:

egyházi használatra.
Á r a

f i i z v e

1 f o r i n t ,

k ö t v e

1 f r t

5 0

k r .

Bórmentes küldéssel, ha az összeg előre beküldetik, I f r t 10 kr., illetőleg I f r t 6 0

kr.

Budapest, 1 8 7 7 . szeptember 10.
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IV. ker. Kecskemóti-útca 2. sz.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs : Farkas József.
Nyomatott: Deutsch M.-ftíle művészeti

,Tlt

^et Budapest, Bálvány-utcza 9. sz.

40.

Huszadik évfolyam.

ÜK-

Budapest, 1877. október 7.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP
S z e r k e s z t ő - és

Előfizetési díj:

KIADÓ -HIVATAL,:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
felévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. 1. em.

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésük
a ír ult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.

Egyháziatlanság.
Senki se vonja azt kétségbe, hogy ez a jelenség
a keresztyén egyházakban létezik. Mindenütt merülnek
fel panaszok az egyháziatlanságnak félelmes terjedése
miatt. Minden felekezetben hangzik a neheztelés, hogy
sokan nem járnak templomba, egyházi célokra nem
adakoznak, az egyház működését, haladását, törekvéseit közönyös szemekkel nézik. Vannak, kik általában
nem érzik a kö/ügyek iránt való érdeklődésnek szükségét, kikben egy időre a szellemi élet mintegy t ó l i
á l o m b a n d e r m e d e z s csak testileg élnek. Ezek
természetesen az egyház iránt is tuskószerü közönyösséggel viseltetnek. Vannak mások, kik korunk eszmeáramlatának hullámaiból itt-ott kikaptak véletlenül
egy-egy gondolatot, melyek által saját ismereteik,
egyéni hajlamaik ós érdekeik után indulva olyan nézotre jutottak, mely szerint ők felette állnak az egyháznak; az a kapocs, mely őket az egyházhoz kötó,
csak a szabadság nyűge volt. Megszabadítván magukat
e terhes láncoktól — l e n é z i k a z e g y h á z a t .
Vannak végre még mások, ós úgy látszik, ide tartoznak némely nyilvános intézetek is, kik a haladás
es méitől áthatott kebellel, korunk kívánalmait alaposan átórtve azon meggyőződésre jutottak, miszerint
az egyház minden haladásnak legyőzhetlen akadálya,
ellensége. Ezek tehát m e g g y ő z ő d é s b ő l nem szeretik az egyházat, nem törődnek az egyház lépéseivel,
figyelemre se méltatják törekvéseit s maguk számára
működési tért lehetőleg az egyházon kivül keresnek.
Csak ez utóbbiakhoz akarok; mert ezekhez lehet
szólni.

Hirdetések

dija

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egy szeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Megkísértem szemeim elé álMtaui ezen szabadelvű férfiak gondolatmenetét. Korunk — szerintük s
bizonyára minden józan s önzetlen gondolkodó szerint
— kétségkívül átmeneti korszak; hiába tagadják azt
a stabilismus emberei. Az emberi szellem fejlődik,
halad, az már bebizonyításra nem szorul, s a kik
tagadják a szellemnek e legfényesebb tulajdonát, azok
maguk is csak bi onyságul szolgálnak arra uézve,
hogy az emberiség folytonosan előre halad mindenben,
s így a végetlenhez való viszonyában is. E haladásnak
vannak különféle stadiumai; a mi korunk átmeneti
stádium. A haladás barátai ilyenkor nem tehetnek
jobbat „mint hogy az újkor vívmányait, eszméit elhintegetik, tenyésztik; elkészítik jól a talajt, hogy
majd mikor a várva várt, óhajtott s a fejlemények
vas következetessége szerint szükségszerűieg elmaradhatlan átalakulás megindul; lehetőleg csendesen, békésen mehessen az végbe. Ez mind helyes. Azonban
— így gondolkodnak ők tovább — az egyház jelen
állása, iránya egyáltalában meg nem ongedi az u j
eszmék terjesztését s a Inva sikerült azoknak beférkőzni, onnan tűzzel vassal kiirtja azokkat. Ennélfogva
nem tehetünk mást, mint hogy az egyház hatalomkörén kivül igyekezzünk működni ama cél felé. A)
egy magán intézetet alapít olyan tanerőkkel, kiknek
szellemi iránya az övével megegyez s így törekedik
az ifjúságra hatni. B) magán, társas körökben társalgás utján igyekezik az ő eszméinek barátokat szerezni. C) az irodalomhoz, a sajtóhoz századunk e
most már nem tudom hányadik nagyhatalmasságához
fordul s így akar eszméi számára közvóleméuyt teremteni.
Ezek határozottan s e p a r a t i s t i k u s gondolatok. A ki magát hazájából száműzi; tettének első,
természetes következménye az, hogy elveszti p o h á r jogát s hazája ügyeibe nem szólhat. Igy ki az egyház
kebeléből kizárja magát, az elvette maga alól az er79

kölcsi alapot,

hogy úgy mondjam a jogot, hogy az

kevesebbet tartanak az egyház felől, anuyit kénytele-

egyház ügyeibe tettel, szóval beavatkozzék. Megfosztá

nek elismerni,

az magát a jogtól,

legalább egy testület. Mint ilyen közvetítő kapocs az

egyháztagokhoz

intézzen

mondani, minden
Nem

hogy az egyház tagjaihoz,
szavakat,

ember tagja

pedig azt

valamely

mondhatják azt a separatisták,

akarunk egyháztagokkai érintkezni,

mint
lehet

egyháznak.

hogy az egyház,

ha semmi más,

egyes ember s az emberek nagyobb
ós saját jellemmel,

de

egysége

között,

Mint

minden

egyéniséggel bir.

hogy mi nem

egyesület, úgy az egyház is egyrészt nevelő az egyes

hanem csak em-

emberre nézve,másrészt munkása, tényezője egy nagyobb

berekkel. Ilyen lények nem léteznek.

Nincsenek oly

terület

fejlődésének, legyen az protestantismus vagy

emberek, kik általános emberi tulajdonaikon kivül ne

általában keresztyénség vagy emberiség. És minő jelleme

volnának felruházva olyan különös ós egyéni tulajdo-

van az egyháznak, mely tóreu működik ? Azt se fogja

nokkal,

senki se tagadni, hogy az egyház v a l l á s i

melyek

folytán

ők

egyszersmind

valamely

testü-

családnak, nemzetnek, államnak, felekezetnek stb. tag-

l e t és működési tere az ember viszonyán sk a véget-

jai. S a ki az emberekre hatni akar, annak

lenhez fejlesztése, tisztázása. Eredménye egy részt az

ezen

tulajdonokat ismernie sőt elsajátítania kell: a n y e l -

egyház százados történelmi fejlődésnek;

vükön kell beszólni tudni.

az emberiség e téren volt tökéletesedésének, magvait,

hogy

például

Rómának,

A mint igaz az,

a pantheonnak

földe alig

teremhetett volna vallási reformátort; ugy az is igaz,

alapjait egyedül

más idegen

tanaikkal sikeresen.

földön alig léphettek volna fel
„Más berekben

máskép

szól az

az egyes egyházak alapjelleme ké-

pezhetik.

hogy Palestina szülötte, Jézus, Németország szezretese,
Luther,

ós másrészt

És ezekből önkényt következik, mi az egyes embernek, mi a kisebb testületeknek kötelessége az egyházak iránt.

Önkényt következik az is, milyen egy-

ének, ott nem értik a ti nyelvetek." Fordítsuk m e g :

háziatlanság az, a melyet kárhoztatni lehet sőt kell.

„A ki idegen nyelven akar beszólni

honfiaihoz, azt

Nézzünk egy pár ilyen esetet. A bányakerület ez idei

sem értik meg. * S vajon nem idegen nyelven szól-e

gyűlésében — hogy egészen önkényes példákkal be-

az egyház tagjaihoz az, ki az egyházból nyiltan, vagy

széljek — azon kórdós felett fog határozni,

hallgatagon kilépett ?

Azt a gondolatot

ébreszti ez

vagy 7 éves gyermekek

vétessenek

hogy 6

fel az iskolába.

azokban, miszerint ő „nem a mi akolunkból való, nem

Maróci Pál úr, ki e gyűlés helyének szomszédságában

a mi emberünk", sőt egyáltalában semmi akolhoz sem

lelkész,

tartozik,

kórdós

lehetetlen tehát,

hogy maga iránt bizalmat

évek óta foglalkozik e kérdéssel,
irodalmát

s

ismeri e

irodalmilag s magán

körökben

gerjeszszen; pedig a felvilágosításnak ez az első fel-

többször felszólalt ez ügyben ;

tétele. Épen a bizalom hiánya lesz az oka annak, hogy

látjuk őt,

a separatisták aránylag igen csekély befolyást gyako-

hogy fog szólni e kérdéshez. A dunáninneni kerület

rolnak — pedig úgy

Nyitrán tartja gyűlését. A trencsóni reform, főiskola

is oly

kevesen

vagyunk ! —

de a gyűlésben nem

nincs érdeke az iránt,

a gyűlésben ki és

hogy működésük úgy szólván, mint kiáltó szó a pusz-

igazgatója ugyanott

tában, majdnem nyomtalanul eltűnik. A ki az egyház,

délben végződik a vizsga. Szerdán kezdődik a gyűlés ;

a haza iránt közönyös, az iránt a haza,

de igazgató úr e napon reggel már otthon Trencsón-

az egyház

is közönyös.
Az ember,
mind, nemzet-tag,
csép az emberiség

ben virrad
mint csak ember — nem egyszershonpolgár,
tengerében.

egyháztag — parányi
Az emberi

tehetség

meg;

tanárjelölteket

vizsgál.

pedig e gyűlésen

Kedden

az a kérdés is

szőnyegen volt, szükséges-e a főiskola könyvtárát gyarapítani

vagy nem,

s azt határozták . . . nem! A

dunántuli kerület Füreden gyűlésezik. A szombathelyi

— mondja Kölcsey — parányi lámpa, . . . bizonyos

evang. gymnasium

helyhez (egészítsük k i : hazához, nemzethez, egyház-

időz. Véletlenül a vasúti állomásnál találkozik a ke-

hoz) kell

rületi felügyelővel,

kapcsoltatnunk,

hogy azt jótékony

világí-

egy tanára ugyanott

rokonainál

ki akkor vesz búcsút a várostól,

tással állandóan boldogíthassuk. Össztönszerüleg teszi

s tanárunknak most jut eszébe, hogy e napokban itt

ezt az ember a közéletben. Aki mint tanító akar mű-

kerületi gyűlés volt, melyre ő neki is joga lett volna

ködni, egy tanitó-egyletbe áll be, a ki mint iró, az

bemenni ós pedig

irók egyesületébe; mert ez oly kör, hol egyesült erők

nyelv tanára és épen e gyűlésen kicsibe mult, hogy

működnek

a görög

ugyanazon

célokért,

melyek felé Ő maga

törekszik. És mi az egyház? Még azok is, kik leg-

tetett.

annál inkább,

miután ő a görög

nyelv a gymnasiumokból ki nem

küszöböl-

Nem az a baj tehát, hogy a felvilágosult elmék
az egyháznak némely
hagyományos

intézményeit,

dogmáit,

s z o k á s a i t elavultaknak tekintik,

nem szeretik,' elvetik;

hanem az az

egyháziatlanság

baj, mely az egyháznak haladási törekvései, mozgalmai iránt is teljes közönyösséggel viseltetik, azt hivén:

eszmék,

melyek ez anyaegyházban vagy nem létez-

tek, vagy ha implicite léteztek, következetesen megvalósítva

nem

voltak.

eszmék fejlődése.

A felekezetek szaporodása
S az eszmék

fejlődésót

tehát

semmiféle

hatalom nem gátolhatja. Az egyházak sem.
Nem szükséges

tehát separat állást foglalni el

mi jó jöhetne Galileából. A hiányokat, árnyoldalakat

a keresztyénség nagy táborában.

tekintik alapjellemvonásoknak ós ennek következtében

arra senki, hogy az egyház körén kivül keressen

elfeledik, mi az igazi

gának a vallási érdek körül működési tért. Nem.szük-

alapjelleme az egyháznak, mi

az egyház.
lehetséges

ma-

miszerint az egyházban nem

kásság

a jövőért,

csak rövid meg-

homoktengerében elenyészik. S ha tekintetbe vesszük

Tények beszélnek, melyek nem szo-

azt, hogy az emberektől eltávolodni ez épen nem ha-

működni

jegyzésem van.

bizonyításra s melyeket

nem

lehet

tagadni.

Alig van oly egyház, melynek ne volnának felekezetei.
Keresztény, katholikus, protestáns, zsidó,

muhamedán,

görög egyházak mind, mind el vannak szakgatva különböző s egymással
kezetekre.

kényszerítve

séges ez ós a mellett célszerűtlen, mert az ilyen mun-

Azon ellenvetésre,

rulnak

Nincs

S

ladás sőt visszaesés,
sikertelen,

folyócska

csepjei

a

sivatag

ha tekintjük azt, hogy az erők

céltévesztett

működése

mindig valóságos

k á r : méltán mondhatjuk, hogy a separatismus
pontja a haladásra nézve

állás-

veszedelmes.

ellenséges viszonyban álló fele-

e felekezeteknek

alapja

rendesen

u j

KÖNYVISMERTETÉS.
„Lang Henr ik válogatott vallásos

beszédei.

Magyarra fordította Mi trovics
Gyula
ref. hittandr
és főiskolai lelkész Sárospatakon. Szerző életrajzával. Sárospatak. Nyomtatta Steinfeld Béla a ref. főiskola betűivel. 1877"
Felolvasta a Nyíregyháza vidéki ref. papi körnek a Sóstón
tartott gyűlésében szept. ] 2. 1877. L u k á c s Ö d ö n .
(Vége.)

A v i l á g szerinte nem e»y kárhozatos bünfészek,
mely a deismus istenével örök harcban állana, mint egy
demiurgos; szerinte minden világi jelenség, mely valaha
létezett, vagy ezután létezni fog, az időben és térben magát kijelentő isteni gondolat és akarat ténye; azért a
világ teljesen Istentől függ ; ő a világnak teremtő oka
is.* S ha jól ítélünk, épen ez a felfogás szüli azon egészséges világnézetet prédikációiban, mely nem tartja megbélyegzőnek, beszennyezőnek a világiakkal való foglalkozást sem. Mily elbájolólag körvonalozza pl. karácsonyi
beszédében a katholicus egyoldalú felfogásra következett
egészséges protestáns világnézetet, midőn igy szól: „a
föld megvettetvén az embertől, föllázadt ellene s igy
* L. d. 68. 1.

mint a pusztai
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szólott: „Miért tapodsz te szét engemet? Nem rajtam
nyugszanak-e lábaid? Nem bennem gyökereznek-e erőid."
És a világ megvettetve az emberktol, igy beszélt: „Nem
Istennek világa, lényének előterjesztése, dicsőségének öltönye, gondolatainak kijelentése vagyok-e é n ? Miért
mondasz te engem bűnösnek?" Es megbosszulta magát
az emberen !
Ily körülmények között az ember
ismét magára maradt, föleszmélkedett és igy beszélt:
Nem! a világgal szemközt nem az az ember feladata,
hogy elátkozza azt, hanem hogy képezze és uralkodjék
azon. Az legyen mostantól kezdve feladatom, hogy az
ég erőit, a lélek kincseit, szent akaratom erejét fektetem,
mintegy tőke gyanánt a világba, hogy tudomány és
munka által hóditom meg és oly módon teszem azt sajátommá, a nélkül, hogy ez által azért lelkem kárt szenvedne \ ily módon lesz sajátom a föld, mégis keblemben
marad az ég, az legyen feladatom, hogy mint szabad
ember, úr legyek a föld javai és annak gazdagsága felett, s összegyűjtvén azokat, szellemi életem céljaira fordíthassam és minden földit Istennek, az égnek szolgálatába állítok. E z a p r o t . v i l á g ! " . . . stb. Igy felfogásában a világ fogalma: a z á l l a n d ó
törvényszer i i s é g s z a k a d a t l a n l á n c o l a t a, ö s s z e f ü g g é s e ,
ugyan azért a csoda teljes képtelenség. Azon állítás, hogy
Isten a természet összefüggésén kivül is tesz valamit, ez
állásponton ép oly különös, mint azon mondás, hogy egy
ember egy mértföldet szaladott, miután lábait a szegre
akasztotta.

A b ű n ö s á l l a p o t és m e g i g a z u l á s r a vonatkozó tana is teljes ellentétben áll az egyház régi tanfogalmával ! Szerinte az ü d v ö s é g f o r r á s a s o h a
s e m e g y e m b e r , h a n e m m a g a a z I s t e n . Az
újjászületés alapforrásává az önismeretet, bűnbánatot és
hitet vagyis az é n feltétlen bizalmát a szellem iránt,
melyben a maga saját lényegét és rendeltetését ismeri
fel, teszi. Ez a felfogás teremtette meg a B magába térés"ről szóló mesteri vallásos beszédét, melyből csak azért
nem idézek, mert egyik része szebb, igazabb a másiknál.
A h a l h a t a t l a n s á g és ö r ö k é l e t f e l ő l
nyilván mondja: (és ez minden avatag romokhoz ragaszkodó orthodoxia előtt örökre megcáfolhatatlan fog maradni.) Kopernik fölfedezése szétrobbantotta az eget és
poklot, mint a föld felett és alatt elterülő két helyiséget,
s a világegyetemet ugy tüntette fel, mint egy nemű törvények által uralt egészet. 0 az egyéni szellemnek halál
utáni felmaradását ugy fogja fel, mint egy erőnek felmaradását, a mely ha egyszer az okok és okozatok azon
szakadatlan összefüggésébe lépett, melyet világnak nevezünk, hatását kénytelen folytatni a végtelenig, minthogy
általában lehetetlen egy dolognak nyomtalanul elenyészni.*
E hittől áthatva tudja mondani annyi megnyugvással:
„ha beteg gyermekeknek ágya felett állsz és léleknyugalomért, férfias erőért küzdesz magadban, és ide oda
hánykolódik szived, mignem lassanként
hozzászokol
ahoz a gondolathoz is, hogy arra bizd a drága életet,
ki a felhőknek, árnak és szeleknek meghatározta futását; és ha a legfájdalmasabb megtörténik is, teérted
azt, hogy „megtudok nyugodni és magamba térni," avagy
nem imádkoztál-e ? stb.

felhasitá a babonák, képtelenségek sötét éjeiét, s kihozta
számunkra az örök jó, szép és igaz eszméjét, az örök üde
tartalmat az iskolai dogma szent takarója alól! Megeshetett-e ez „vihar" nélkül? Nem! A légkört sötéten megülő tisztátalan epidemikus gőzpárázatok elenyésztetéséhez
a természetben is viharok és villámok munkálnak közre:
épen ugy a lélek a szellem belvilágában is ily vihar szükségeltetik az élet megújhodásához, felüdüléséhez, s igy fogom
én fel azt, a „vihar"-t, melynek ő beszédeit nevezte ! Igen
„vihar" ő, meny dörgés, mely a régi tétlen, babonás hit
melancholikus álmából felrázza és tettre ösztönzi az emberi lelkeket, miután egészséges levegőt és biztos talajt
mutatott ki a munkálkodásra.

E bevezetés után lássuk röviden L. Henriknek
egy néhány beszédét, valamennyinek megismertetésére
nem lévén elegendő idő. Ismétlem, hogy itt leginkább
magát a szerzőt fogom beszéltetni.
Az I. számú (beköszönő) beszédében : „Hittem és
azért szóltam" (I. Kor. IV. 13.) alapján, erőteljes irálylyal saját életrajzából adja azon mozzanatokat, melyek
hitének kifejlését, gondolkodásának irányát mintegy teteremték. Előadja mint lett lelkészszé. Ugyebár különös
szokatlanság „magunkat prédikálni" mint a másik oldalon
mondanák ; de hát ezt csakis Láng tehette meg, ki önéletéről beszélvén, kénytelen volt egy darab korrajzot
adni. Igen az ő egyénisége szoros összefüggésben volt
különösen az ujabbi években a vallásos reform mozgalommal, sőt épen ő volt annak közép és gyúpontja. Tökéletesen igazolja e beszédében a régi irány nyal való
szakitását, kimutatja, hogy az lelke vizsgálódásainak és
kutatásának eredménye. A régi hitet darabokra törve,
szétszórva látta lábai előtt, de azért nem csatlakozhatott
Messze vezetne szélesebben és mélyebben tárgyalazokhoz, kik aztán az egyház régi hitét képtelenségnek
nom ez alkalommal L. H. tli. álláspontját, célom ezzel
tartva annyira mentek, hogy állítani merészelték, m i k é p
is csak az volt, hogy mintegy bevezessem hallgatóimat a
ha az e g y h á z I s t e n e n e m l é t e z i k , e g y á l t a vallásos eszmék amaz uj világába, melyet Lang tereml á b a n n i n c s e n I s t e n . „Ha az önkény és csodák
tett ; továbbá hogy feltüntessem, mikép theologiát is lehet
Istene — mondja — elveszti előttem hitelét, annak se
szószékre vinni nagy hatással és rokonszenvvel annak,
higyjek-e többé, ki a világ rendjében és törvényeiben
ki oly lánglélekkel, oly dönthetlen logikával dicsekednyilatkozik előttem'?® Ki merészli azt mondani: „én nem
hetik, mint Lang H. O igaz, hogy összetöri a „vihar"
hiszem őt," „kiben élünk, mozgunk és vagyunk?" S ha
erejével az egyház régi munkáját, de nem hagyja egy
ekképen nyilatkozik Istenről, nem kevésbé szép a Kriszpercre se ingadozni, mert az elvett mankó helyett ad
tusról való felfogása. O azért, — igy szól, — hogy nem
kezébe egy oly biztos vándorbotot, melynek segélyével
hiszi ama legendákat, melyekkel életét az ő tisztelői fel
teljes biztossággal és nyugodt lélekkel haladhat az örökékesítették, előtte ama szent sziv örök érvénynyel bir.
lét virányai felé Az ő uj felfogása olyan forma viszonyIgy hittem — folytatja tovább, — nem beszélnem
ban áll a régi theologiához, mint a régi romantikus iskellett-e a z é i t ? Hallgathattam-e arról, melylyel szivem
kola az uj kor költészetéhez ; valamint az csak a kotele volt ? De hát hol volt szabad mind ezeket elmonboldok, manók, beteges regék, szellemekkel telt szent
danom ? . . . . Németországban nem, mert ott az egyház
berkek között találta jól magát, ugy a régi theologia is
minden szabad mozgalmat elnyom szorongva néztem teerősen körül vette magát a babonák, csudák, mytholo' hát Zvingli földje után stb.
giák képzelt alakjaival, de mint az uj kor költészete haMily magasztaltsággal és lelkesedéssel szól a kattalmasan zengi meg az örök igaz, jó ós szép eszméit,
hedráról
a következő szavaiban: „Én az uj kor reggemitsem törődve a szent berkek kiirtásával, s a manók
lének
fuvalmától
megérintve, beszélek, mert hiszek, mert
s egyéb képzelt alakok eltűnésével: ugy a Lang H.
még
ma
sem
ismerek
szebb emelvényt a földön a katuj vallásos eszmevilágával szétcsapkodá a régi ködöket,
hedránál. Oh én — végezi — nem ismerek hivatást,
mely szebb, mely mélyebb és kedélygazdagabb volna,
* L. d. 23Ó. 1.

mint a lelkészi hivatal, hogy ha abban nem szakmány
módra, hanem hittel, lélekkel és kedélylyel forgolódunk,
íme egy bátor lángszellem nyilatkozata, mely fele utján
nem állapodhatik meg.
Ha az első számú beszédben Lang képmutatás nélküli, Krisztusi őszinteségű lelke szól felénk, a bátor egyenes lélek, mely nem retteg kimondani, sőt hirdetni m é g
a háztetőkről is azon helyzetet, melyben ő az egyház régi
tévhite ellenében áll, s ha minden egyébtől eltekintve,
pusztán ez őszinteség rokonszenvre képes bennünket han
golni még akkor is, ha netalán minden eszméjét nem
osztanók is: a Il-ik számú nagyszabású beszéde („I stennek
kérdése a társadalom
legmagas a b b k é r d é s e " ) oly mélységek felett hordoz meg,
oly szép igazságokat tár fel előttünk, melyekből elragadó
bűvös hangok zengenek lelkűnkhöz. Elragadó magasan
áll ő különösen e beszédében a történelem bölcsészeiének.
E beszéd következő három fő mozzanatot ölel fel
s bizonyit: Istennek kérdése a társadalom legmagasabb
kérdése volt a) a Krisztus, b) a reformatio korában és
az lesz c) a jövendőben is.
Mily szép összehasonlítást tesz Pál athéni és Luther római utja között :*) arra nézve álljanak itt a szerző
saját szavai : „Pál Athénban és Luther Rómában ! Mily
elragadó hasonlatosság! Luther az erfurti zárda növendéke saját rendjének megbízása folytán Rómába a Rafael,
Michelangelo városába megy, melyet a művészet számos és dicső emlékeivel cliszesité fel a régi kornak újra
ébredt szelleme, a hideg, megőszült észak gyermeke, a
kiben azért ennek dacára is meg volt a műizlés és költői
kedély, bizonyára csodálkozott a fény és pompa felett,
de nem gyönyörködött azokban, s a felől, hogy minő
befolyást gyakorolt reá az örök város szemlélete, nem
hagyott bennünket bizonytalanságban. Mint Pál, ő is felháborodott lelkében ; minthogy látta, hogy a város telve
van bálványokka'. A szellemi képzettség és szépség
e világában az uj pogányságot, a síroknak oly fehérre
meszelését látta csupán, melyben elveszett az Isten keresésének kérdése ; szépészeti kellemes érzés helyett a
mély elszomorodás és felháborodás érzésével tért vissza
Emlékezetében amaz egyházi látványok maradtak, melyeknek szemtanuja volt. A pápa Krisztus helytartója
a földön, ki aranyozott szekérben négy mén által vitetve
kocsizott át a városon, ugy szórva a babonás, térden álló
tömegre btinbocsánatát, mint a hogy a koldusnak szoktuk oda dobni a filléreket. Ama papok, kik gyorsan végezve miséjüket a lassabban haladó hivataltársukat igy
sürgették : „végezd gyorsan, hogy a szent anya hamar
visszakapja ismét fiát" eme világa a babonának és léhaságnak, mely hasztalan iparkodott benső sebeit a művészet és műveltség virágfüzérei közé rejteni. Lehangolva
és mélyen megszomorodva vonult vissza ismét zárdájába,
arra az egyre gondolva csak, hogy az Isten utáni kérdést mikép oldja meg."
*) Már elébb vonzón és érdekesen tárgyalván Pál athéni útját.

Megeg^ezőleg bizonyítja, hogy az Isten kc'rdése
döntő és legmagasabb kérdése marad a társadalomnak
jövőre is különösen e szavakban :
„Isten gondolata újra meg újra lángra gyúl a vi
lágnak szépsége és annak gazdagsága, de nem kevésbé
annak nyomora és hiányai mellett is. Minden időn át vonul az elvesztett földi szerencse, a csalódott remények, e
világ hiábavalósága feletti panasz ; s egy egészséges sziv '
sem áll meg a puszta panasz mellett. . stb. Isten örökkévalóságot tett az emberszívbe le. Ezért hallgat a szív a
világ szorongásai között is amaz ajakra, mely igy hivog a t : „Jöjjetek én hozzám" . . . . sat.
A csak most ismertetett II. számú beszédben a
szerző magasan lenge észjárását és a gondolat mélységeit csodáltuk, mig a Ill-ik számban („Miért busongasz
én lelkem?" ó év utolsó estéjén) az emberi szív érzelmeit viaszként olvadoztató, eszmegazdag ékesszólás felett kell gyönyörködnünk. 0 év utolsó alkonya, igaz,
már magában mélyebb kedélyhangulatba ejtő pont,
hát ha még egy Lang ékesszólása járul ahhoz, hogy megalázza a mulandóság gondolatában, a kétség örvényei
között, aztán szelíden megerősítse, felbátorítsa a lelket.
Nem lehet keresztül olvasni e beszédet a legmélyebb kedély hullámzás nélkül, miközben koronként valóban megnedvesülni érezzük pilláinkat, s nem tudjuk meghatározni
első tekintetre, ha vájjon a megalázódás, vagy talán a
lelkesülés könnye-e az, mely szemünkben megjelenik !
Kedves és a tárgyhoz szorosan tartozó bevezetés
után ama kérdést veti fél : miért busongasz én lelkem ?
Megfelel e kérdésre és a lélek nyugtalanság okául felállítja az idő nagy végzetére való gondolást, mely szerint
ingadozik a politikai élet, forrongás és ha'C dul a vallás
terén. „Ellenségesen és elkeseredve ütköznek össze —
mondja — a vélemények s ugy tetszik, mintha távoli
kardcsapások hallatszanának a titokteljes éjen át."
Második okáúl a léleknyugtalankodásának felhozza
a világ nagy végzete mellett a családi ház kisebb eseményeit, végre a magábaszállás és visszaemlékezés aggodalmait. E főbb pontokon keresztül bevezeti lelkünk hajóját a nyugtalanság és kétség örvényei közzé, de nem
engedi, hogy soká hányassunk ott bizonytalanságban. Fel
teszi s megoldja nagy szerencsével ama kérdéseket :
m i é r t a g g ó d n á ] a v i l á g n a g y v é g z e t e , saját házad gondjai s önmagad miatt.
Különösen az első kérdésre adott nyugtató válasza
egyike azon megragadó, ritka helyeknek, minőket a lángelméknek sem minden pillanatban adatik teremteni. A
hitbuzgóság, bölcseség és költészet hármas géniuszától
megszállott kedély teremthet ily egyszerűségében is csillogó
és meggyőző ékesszóllást. Olvasásánál ellenállhf.t.lau ihletést érzünk. De hadd beszéljen ő maga : „Miért busonganál az idő nagy végzete miatt, a melyben élsz ? Tedd
meg kötelességedet! Tégy mindig meggyőződésed szerint,
mondd meg a világnak, mit igazságnak ismertél fel;
ne kivánj többet a világtól mint azt, hogy engedje meg
egészen azzá maradnod, ami vagy ! Mosolyogj az ostro-

mokkái szemközt, melyeket kiállsz, az ellentállás közt,
melylyel találkozol, a rágalommal szemben, mely rád szórja
nyilait. Minden egyebet bizzál Istenre. Még egy nemzedék
se zörgetett lázas nyugtalansággal a jövő kapuja előtt a
nélkül, hogy végre meg nem nyittatott és világosság nem
küldetett volna számára; még egy idő sem állított égető
kérdéseket az istenség elé anélkül, hogy arra az igazság
örök forrásából végre is kielégítő feleletet nem kapott
volna. Örülj azon, hogy te a jelen korszaknak vagy gyermeke, amelyben mindenek megvizsgáltatnak s megpróbáltatnak ; a melyben a vélemények és törekvések minden
oldalról ily ellenségesen küzdenek egymással. Küzdelem
az élet, és az élet: öröm. Egykor megtisztul az, ami most
zavaros; megoldatik az, ami most bonyolódott, és alakot
ölt magára az, a mi most homályban zsibong ; mert az
emberiség történetében is törvényi rend és gondolat uralkodik, épen ugy, mint a természetben, s a világ örök
szelleme az emberek viharos szenvedélyeiből, önző törekvéseiből, azok tévedéseiből és igazaiból szövi fényes ruházatát." stb.
Szólott-e hitszónok ennél hathatósabb, erőteljesebb,
vigasztalóbb hangon az isteni gondviselésről ? Sőt szólott-e
valaha így, annyi szépséggel, hittel, bölcseséggel és szokatlanul uj felfogással? En amennyire szerény ismeretköröm
terjed, határozottan n e m-mel bátorkodom felelni! Igy
oldani meg a világ folyásának bonyolult voltát, az életvilágesemények egymásnak ellent mondó, kuszált érdekeit,
harcait, törekvéseit; ennyi fenséges nyugalommal és édes
bizalommal tekinteni a világ háborgásának százrétű örvényeire, s a jelenvaló élet- és világesemények kétkedésbe
ragadó hullámai közöl az emberi lelket a hit biztos sziklájára annyi erővel felemelni, csak egy embernek sikerült,
és ez: az annyiszor megkövezett óriás szellem, Lang
Henrik.
Mennél mélyebben bocsátkozunk Lang szellemének
kincsekkel rakott bányájába, annál csodásabb világ tárul elénk.
Itt van például az „ I m á d s á g r ó l "
szóló
beszéde.
Kérlelhetlen logikával töri össze ebben a régi világ
nézetét az Istenről, az imádságról; nem kiméli a mult
balvélekedését, s a jelenben uralkodó téves felfogásokat,
nem Luther észjárását, sőt nem magát a bibliát se érzett
igazságának védelmében. Ján. VI. 24. alapján azt a kérdést veti fel: „Mit tesz keresztyénileg imádkozni ?" E
kérdésre három megismertető vonásával felel a ker. imának, melyek — úgymond — a ker. imát a nem ker.
imától megkülönböztetik. Első megismertető vonás: a
nem ker. i m á d s á g az ö n z é s i m á j a , a ker.
i m a a l e m o n d á s i m á j a ; v a g y i s a m a z a z ember érzéki v á g y a i n a k e s z k ö z é v é
akarja
t e n n i I s t e n t , ez p e d i g az e m b e r t t e s z i az
i s t e n i c é l o k és g o n d o l a t o k e s z k ö z é v é . II.
A nem ker. i m a a z t ó h a j t j a , h o g y az i s t e n i
a k a r a t , a ker. i m a p e d i g h o g y az e m b e r i
a k a r a t v á l t o z z é k m e g . III. A n e m k e r . i m a

a s z o k á s o s k ü l s ő f o r m á t ö s s z e t é v e s z t i az
imádság belső szellemével.
íme e három megismertető vonást állítja fel s menynyi geniálitásgal bizonyítja be igazait. Egyik rész szebb
és dúsabb fejtegetésben, tartalomban a másiknál. Sehol
egy pillanatnyi lankadás, vagy tárgytól eltérés, mindenütt
a kedélygazdagság és mélység végtelen hullámzása, mit
fénynyel borit a hitsugár, s csókdos a költészet üde,
enyelgő szellője. Olvasásánál úgy érezzük, hogy az eszmék
és gondolatok a mi elménkben is forrtak, de nem tudtunk azoknak nevet adni, most oda áll e beszédében Láng
szelleme lelkünk titkos könyvéhez, s kiolvassa annak
eszméit, nevet ad a nevezhetetlennek.
Mily szépen adja az ima fogalmát a következőkben :
„Az ima az Istent szerető, Istenben lélekző szívnek virága
és gyümölcse, mint a virág szabadon nyilik ki és önként
tárja fel kelyhét, hogy égi harmat, napfény és világosság
hulljon reá, ép ily szabadon nyilik a szív is, hogy az ég
vonulhasson be abba. Avagy kérdi-e hát a virág, ha
illatos, ha virágzik : mi lesz jutalmam ezért? O meg van
elégedve azzal, hogy a világnak egy kicsi ékességét képezi, hogy égi harmatot szívhat magába, s hogy illatot
bocsáthat magából azért hálául. Mit kérdezősködik a vallásos ember is az után, mi haszna van imádságának ? Elég
szerencse, elég jutalom az, hogy imádkozni tud, hogy Isten
a teremtettség oly koronájává tette őt, mely Istent megismerni, dicsérni és magasztalni képes" stb.
A második részben azon minden oldalról vértezett,
hozzá férhetetlen logika magaslik ki, melylyel az imádságról általánosan elterjedt, téves fogalmat ostromolja s
dönti meg. Ki ezt figyelmesen elolvassa, az alig ha fog
többé jó kedvvel esőért, vagy jó időért könyörögni. Egymásután állítja itt a régi felfogás sz. Írásbeli alapjait az
ó- és ujtestamentomból ; Ilyés imádságát (I. Kir. XVIII.
42.), továbbá a h a m i s b í r ó r ó l és az é j f é l k o r
k é r e l m e z ő b a r á t r ó l szóló példázolatot, elmondja,
hogy ezt a felfogást úgy a régi mint az ujabb korban a
legkegyesebb emberek ápolák, végül hivatkozik Luther
követelő modorú imádságára, azután kimutatja mindezeknek képtelenségét : „az a szellemű-imádság az, —
mondja, — melyben az ember, ki alig lát túl házának
küszöbén, arra merészkedik, hogy ő megtudja mondani
Istennek, hogy mi lenne tulajdonképen a helyes és legjobb." S midőn e képen megdönti a helytelen felfogást:
felveti a kérdést: „Es még is imádkozunk?* Igen! Felel
reá, csakhogy ezt nem oly számítással teszszük, mintha
képesek volnánk ez által Isten akaratát megváltoztatni,
hanem hogy saját akaratunk változzék meg, hogy a véges
okok végtelen láncolatán éíty az egyetlen okhoz, minden
dolgok egyedüli alapjához emelkedve csend és béke szálljon
ez által szivünkbe" stb. „S e nézetünk mellett — folytatja — a világ legnagyobb imádkozójának példája szól
helyeslőleg. Hogyan kezdette Jézus a Gecsemane kertben?
Dobogó szívvel, gyorsan verő érütéssel, most ide, majd
oda sietve, most alvó tanítványaihoz, majd megint magános helyéhez térve; irtózatosan hánykódva bensejében,

de végre nyugodtan, megerősödve és megvigasztalva állott
fel és így szólott tanítványához : „Keljetek fel, az ellenség
megérkezett, menjünk eleibe !" Igy csöndesül le az ima
által a hánykódó szív; így tölti be a kedélyt erővel,
odaadással, csöndességgel! Az isteni akarat örök, az
emberi akarat pedig emez örök akarathoz alkalmazkodik.
Aztán kimutatva, hogy ezen uj felfogás által nem
hogy vesztettünk volna, sőt inkább sokat nyertünk, áttér
a 3-dik rész tárgyalására.
Itt szinte igen mély lélekismerettel, eszméit bájos
költői rajzokba öntve, bizonyítja be, hogy imádkozni lehet
anélkül, hogy Istennek szokásos megszólítását használnék;
anélkül hogy könyvet vennénk kezünkbe, a nélkül, hogy
a szívből hallható hangok jönnének elő.
Térjünk most át, eredetében szöveg nélkül álló,
következő cimű beszédére : „A v a l l á s i r á n t i i d e g e n k e d é s o k a i . " Lelketemelő és tanúságos bevezetés
után, a vallástól való idegenkedésnek következő három
okát mutatja ki: I. A z e g y h á z n a k a v a l l á s s a l
v a l ó ö s s z e t é v e s z t é s é t . II. O l y g o n d o l k o d á s t , m e l y f é l u t o n á l l a p o d o t t m e g . III. 0 1 y
szívet, m e l y n e k megvan a maga oka arra,
hogy I s t e n t ő l távol t a r t s a magát.
Ugy egyik, mint másik tételt a legszerencsésebben
indokolja s bizonyítja b e ; minden szavából a vallás nagy
érdekeiért égő, munkálkodó lélek gyújtó szikrái sugárzanak
felénk. Már maga a felosztás érdeket költ az egész beszéd
iránt, előre sejtjük, hogy itt nem köznapi eszmékkel és
gondolatokkal fogunk találkozni, s íme a beszéd olvasása
és tanulmányozása várakozásunkat fényesen felülmúlja.
Bonckés alá veszi itt, s a legkisebb alkatrészeire bontja
fel a tudákosok, féltudósok hit és vallás elleni érveléseit,
s midőn eképen szélyel szedte lángeszének egy lehclletével halomba dönti ama védvárat, melyből a hitetlenség
intézi a vallás ellen támadásait; s megmutatja nekünk az
érzék- és természetfelettit, a virágban, az emberi lélekben
és az ember élettüneményeiben. Nem egyszerűen csak
állit ő ; felkeresi bátran a legnyomatékosabb kételyek
ingoványos helyeit, az eddig megfejthetetleneknek látszó
kérdések leghomályosabb oldalát s hitrendszerének álláspontjáról a legmeggyőzőbben fejti meg azokat.
Ritkán lehet találni oly mély bölcsészi felfogást,
annyi könnyed és játszi költői bájjal párositva, mint a
következő passusban, mely a féltudákosok meggyőzésére
van szánva : „ . . .. De hát igaza van-e e gondolkodásnak (a féltudósokénak) ama természet feletti ellenében is,
mely mint törvény, mint képző erő, mint alakító szellem
uralkodik a természetben ? Én csodálva állok meg a virág előtt, mely kertemben a lanyha tavaszi éjszakán
nyílott ki ? Honnan van e természeti alkotás, a melynek
szemléletéből meríti az emberi művész a szépség eszményét, s a mely után képezi ő is alakjait? Hát nem oly
természet és érzék feletti műküdik-e itt az anyagban is,
melyet nem lehet megmérni és fontra vetni ?" sat. Mily

fenséges, mintha a bölcseség Istennője mosolyogna felénk
virágfűzérrel homlokán!
Egy beszédét mutatom még be ez alkalommal
Langnak a „Keresztyén ember képe" ciműt. E beszéd
már egészen a mi modorunkban van készitve, alakját
illetőleg. Van szövege (Máté V. 13. 16.) melynek alapján a következő főtételt állitja fel: „M i l y e n n e k k e l l
l e n n i a k e r e s z t y é n n e k ? " Felel a legnagyobb
szövegszerüséggel ekként : „I.) világosnak, II.) melegnek,
minő a nap ; III.) elevennek, IV.) erősnek, mint a só."
Mesteri felosztás és mesteri kivitel jellemzi az egész
művet. Az első részben tömören és érdekesen emlékezik
ama világosságról, mely a keresztyénségben virradt fel
aztán áttér a katholicismus erőfeszítéseire, küzdelmeire,
melyeken keresztül ment, mig merészen tervelt épületében megnyughatott; „mily alaposan felelt meg aztán®
—• mondja — „a reformatio a tisztább ker. ismeret
szükségeinek, midőn a túláradt lélek nem érzi jól többé
magát a készen levő házban !!! Es most ne kételkedjetek, ha szokatlanul hangzik a világosság után való kiáltás/' Kimondja, hogy a keresztyénnek világosság után
kell minden áron törekedni, „a mi eddig világosság vala,
elhomályosulhat, a mi egykor találó kifejezése volt az
igazságnak, semmit mondó formává, kivájt héjjá lehet,
ha egyszer már nincs többé benne a szellem, mely folyvást előre halad. Az írásmagyarázó, mondja Krisztus
szavaival: „hasonló a gazdához, ki alkalmas időben
ót és ujat hoz elő az ő éléstárából." Nem csak egyéb
tudomány halad elő tisztaság és világosság tekintetében ;
a theologiának is, mely Isten országáról tanít, eme jelszót kell irni zászlójára : „még több világosságot!"
Mily szépen megy által a Il-ik részre :
„Világosság a fejben, ez illik a keresztyénhez. De
természetesen oly világosság is van a fejben, melyből
hiányzik a sziv melegsége," a másik rész alapgondolatául tehát ezt teszi : „A ker. embernek fejében világosnak, szivében melegnek kell lenni."
Mily fenséggel kezeli tárgyát itt is, arra nézve álljon itt a Ill-ik részből bizonyítékul e rövid mutatvány :
„Mily reggeli frisseséggel állott Jézus az akkori
tespedtséggel elnyomott világ elé! Hogyan lát munkájához, mintegy vihar — lépéseket téve ! Hogyan járja be
a tartományokat tanitva, gyógyítva mindenütt ? ! Példázatai, hasonlatai, jelmondatai hasonlítanak a virághoz,
midőn a harmatos éj után ismét kék ég borul a megitatott virány felett. Két ezredév alatt sem vesztettek azok
semmit sem frissességükből ; szeretete, hite és reménye
miként a hegyi forrás, a melynél megujulnak a nemzedékek a pusztában tett sikkasztó vándorlásuk után" sat.
íme ezekben igyekeztem bevezetni
hallgatóimat
Lang ragyogó eszme világába ! Nagyon hosszúra nyúlna
igénytelen ismertetésem, ha valamennyi beszédét tüzetesen akarnám bemutatni; annyival is inkább, mivel szebbnél szebb helyei közül oly nehéz válogatni, az egészet
szeretné az ember leírni és felolvasni!

l örömmel adott volna többet, de senki sem ugorhatja át
saját árnyékát. A mi ezen könyvben hamis, s a tiszta
- egészséges ker. igazsággal ellenkezik, azt a szellem, a
f mely minden igazságra vezérel, kifogja javitani. Bizzunk
" ebben" . . . sat.
j
Hátra van még, hogy a fordítónak érdemeit méltányoljam. Mitrovics Gyula ép oly ifjúi lánggal, mint ala? pos készültséggel nyúlt be hazai protestáns irodalmunkba.'
? Napvilágot látott művei a legnagyobb érdekeltséggel fof gadtatlak és méltán! Azonban a gyakorlati theologiának,
— mert e térre irányul gondos és szorgalmas működésének súlypontja, — aligha tett nagyobb szolgálatot eddigelé a nyilvánosság terén, mint Lang válogatott vallásos
beszédeinek egyházi irodalmunkba lett átültetése által.
Erdeme nem csak abban határozódik, hogy egy könyvet
' ajándékozott nekünk, melyből hitünknek szélesebb lát—
kört, magasabb nézpontot menthetünk, melyből eszméket,
életrevalóságot, tömött egyszerűségében és kimondhatlan
szinpompával ékeskedő irályt tanulhatunk, hanem abban
Mindamellett én a legmelegebben ajánlom e művet
is, hogy fordítása méltó a nagy mesterhez Lánghoz. E
minden lelkész társamnak, nem szószéki használat, hamellett tősgyökeresen magyar, élvezetes és zamatos. Ez
nem tanulmányozás és okulás végett. Hányszor vagyunk
állításunk
igazolására csak azért nem hozunk fel ujabb
oly helyzetben, hogy eszméink mintegy teljesen kifogyni
példákat, mivel az eddigi idézetekből meggyőződhetett a
látszanak, s arra gondolunk, hogy már magunkat kimefelől a figyelmes olvasó. Hogy pedig ez nem csekély érrítettük; az eszmék, e csillogó meteorok kivül keringenek
dem, azt megtanulhatjuk a régi jó Baesáuyi következő
szellemünk gyúpontján, ettől nem ment a legtermékesoraiból: „a fordítás nem oly könnyű, nem oly csekély
nyebb elme sem; ilyenkor Lang vallásos beszédei vadolog, mint némelyek vélik. Nincs ennél nehezebb a nyellóban egy bűvös talizmán varázs erejével bírnak, gyakvekre nézve, valamint szintén hogy a jó fordításnak
ran egyetlen sor elolvasásánál az eszmék egész raja susog
haszna is megbecsülhetetlen. Azt is bátran el lehet monlelkünk körül, s eszme eszmét ébresztvén lelkesülve és
dani, hogy egy fordítónak, bár nem annyi értelemmel
sikerrel végezhetjük teendőinket.
is, legalább annyi jó Ízléssel kell bírni, valamint a munka
Vegye, szerezze meg és tanulmányozza e könyvet
szerzőjének. Sőt még olyan tulajdonságok is megkívánaz, kinek lelkében nem tud összeférni a kor tudományos
tatnak amattól, melyek nélkül ez el lehet. A munkának
felvilágosodása eddigi hitével, s ezért hivatalát puszta
elintézete, a gondolatoknak kifejezése, a beszédnek módszakmánynak, meddő kenyér keresetnek tekinti, s hite
jaiban
való rándulások (ma talán „lendiilet"-ek ?) minden
kikél az anyagiság kopár sirhalmai közül, hova vonagtetszésében áll a szerzőnek, a fordítónak ellenben semmi
lani feküdt, s fenséges hivatala iránt a legnagyobb lelsincs hatalmában; a gondolatokban, a gondolatoknak renkesültség ragadja meg.
dében, a szókban, a szóknak összealkotásában, mindeSzerezze meg s tanulmányozza e könyvet az, ki a
nütt az eredeti irást kell követnie, a könyvszerzőt épen
világ ellentétes érdekei között, s háborgó zajában elveszti
ugy kell neki ezen az idegen nyelven beszéltetni, a mitisztán látását, a szenvedés és nyomor szakadatlan lánként beszél vala, ha maga benne irt volna: az eredeticolatán tagadja sőt átkozza az isteni gondviselést; s megséget mindenben ki kell pótolni. Ha tehát az író az első
találja azt itt oly eleven fényben és megnyugtató vilárendű
nagy elmék közül való, nagy igazságtalanság
gításban, hogy soha sem fog többé attól elszakadni! Talenne, fordítójának legalább utána az első helyet nem
nulmányozza a ki tanulni, tanulmányozza a ki igazán
engedni." sat.
t
hinni és szeretni akar. L a n g p r é d i k á t o r r á , a

Azonban fájdalommal kell kimondanom, hogy e
remek művek nálunk még u g y a m i n t v a n n a k ,
nem használhatók szószéken. Nincs megérve hozzá még
a mi közönségünk. Ha valamely hitszónok abban a szerencsés helyzetben volna, hogy tisztán professorok, tudósok, irók előtt prédikálhatna; annak igenis nagy sikerrel lehetne használni a szószéken is Lang beszédeit; de
próbálná csak valamely értelmileg kevésbé fejlett gyülekezetben elmondani valaki p. o. az „imádságról" irt beszódét, különösen a hol a bibliai hely te'en felfogást ostromolja, vagy Luther idézett, következő imádságát, melyben a következőleg inti, az Istent idézi: „Már oly gyakran
kértünk és oly gyakran imádkoztunk ; ha meg nem hallgatsz minket, azt fogják az istentelenek mondani, hogy
szent fiad hazudott, midőn azt mondá: „a mit az én
nevemben kértek az Atyától, mind megadatik tinektek."
Megbüntetnek téged és fiadat, a hazugság miatt!" sat.
meglátná, hogy felháborodnának ellene hivei!

l e l k é s z e k p r é d i k á t o r á v á e m e l k e d i k fel.
Vajha ne lenne közöttünk senki, a ki e könyvet nélkülözné.
Nem szükséges, hogy őt valaki vakon kövesse, olvassa, elmélkedjék, gondolkodjék ; hiszen ő maga se
kivánja ezt. Hiszen ő ki a csalhatatlanság ellen küzd,
nem követelhet, de nem is követel csalhatatlanságot!
Valóban sze: énysége-e nagyobb, vagy szellemének sasröptű szárnyalása: nehéz meghatározni ! Dogmatikájának
előszavában mondja: Becsülettel akart szolgálni Krisztus
egyházának, a/on adománynyal, melyet Isleut'51 vett;

Mitrovics jelen fordításban Bacsányi iménti szavainak remekül eleget tett. Adja Isten ! hogy a kelendőség
a többi beszédek lefordítására is alkalmat nyújtson minél
elébb.
Befejezem már hosszura nyúlt ismertetésemet. Becses türelmöket melegen megköszönvén, az ismertetésem
alatti beszédeket melegen ajánlom figyelműkbe.
LUKÁCS

ÖDÖN.

B E L F Ö L D .

A zsinati előmunkálatok feletti véleményem
sorsa.
„A hallgatás riera némaság, nem tétlenség jele"
cím alatt, Rákosi álnevű tiszttársam, pestmegyei evang.
esperességünk papi értekezletéről egy cikket tett közzé e
lap közelmúlt számaiban. E cikkben többször foglalkozik
csekélységemmel. Majd szemrehányásokat tesz azért,
hogy jegyzőtársam mulasztását helyre nem ütöttem ; majd
méltányolva értekezleti felolvasásomat, pártomra kél, munkám némely részeinek állítólagos megtámadtatásáért; majd
önérzethiányt tételezve fel bennem, egy vágást lát jónak
mérni felém. Minthogy mindezt kellő ok és alap nélkül,
itt-ott túlozva s engem majd túlbecsülve, majd meg méltatlanul sújtva teszi, s minthogy tiszttársaim jó szellemét
és jó indulatát is a nagy közönség előtt rosz világításba
helyezi : nem annyira magam, mint tiszttársaim rehabilitálása tekintetéből mellőzhetlennek ítéltem a válaszolást.
Abban igaza lehet, hogy Láng jegyzőtársam a debreceni táborban szerepel, valamint hogy esperességünk
történeti mozzanatait, dacára orthodoxismusának e lapokban
csakúgy közzé tehette volna, mint az előtt : hogy azonban
mulasztását nekem kellett volna okvetlenül helyre ütni,
azzal a cikkíró többet mond a kelletinél. Az ugyanis nem
áll, hogy épen a jegyzők feladata lenne a lapokat ügyeink
menetéről tudósitaui. De megvallom én szívesen tettem
volna, ha tudom, hogy jegyzőtársarn mikor követi el azt
a Rákosi által neheztelt elpártolást, mely őt e laptól
annyira elvetemité, hogy közleményeit, melyek a cikkíró
állítása szerint „úgy sem szoktak lenni különben is dogmatikus tárgyúak" e lapoktól teljesen megvonja. Nem
akartam elfoglalt hatáskörébe vágni, vártam, azt liive,
hogy e lapokhoz küldött cikke az uton veszett; midőn
azonban hasztalan vártam, már-már szándékom volt mulasztását pótolni, midőn ime feltűnt Rákosi az újszülött
cikkíró, a ki ugyan minden áron szabadkozik a cikkírás
mesterségétől, de a melyhez úgy látszik van képessége s
épen azért ki is jelentem, hogy legalább részemről a kenyéririgység gyanújába nem esik, annálkevésbbé, minthogy
tudhatja, hogy engem az egyházmegye jövő gyűlésén
harmadszor előterjesztendő kérelmemre, tekintettel már
cikkírói mulasztásomra is, bizonyosan fel fog menteni érdemetlenül viselt hivatalomtól.
Cikkének fontosabb része azonban
ÖL hol felolvasásom sorsával foglalkozik. Előzményül azt mondja
többek között, hogy esperességünk már-már azon helyzetben volt, hogy az egyetemes gyűlés által leküldött
zsinati előmunkálatokat minden hozzászólás nélkül elfogadja, ha nem akad ember, Margócsy József irsai pap
személyében, a ki esperességünk becsületét a hínárból
kimentendő volt. Ez szerintem túlzás, mert ha erre kerül
a dolog, hogy ily munkától esperességünk becsülete füg-

gött, bizonyára akadt volna kívülem más is ily vélemény
készítésére tiszttársaink között, lévén erre képesség köztünk k í v ü l e m quantum satis. Én a szóban levő munkát megbízatás folytán irtani, miután egy ily munkálat
készítésére kinevezett bizottságnak egyik tagja valék;
de korán sem kívántam valami olyan hiú indokból tenni
eleget megbízatásomnak, mintha munkámat esperességünk véleménye képviselőjéül kívántam volna elfogadtatni. Nem ! En a kötelességnek tőlem telhető teljesítésénél
nem tettem egyebet s hogy munkám a lelkészi értekezleten szóba került, az azért volt, mert az értekezletet
megelőzőleg semmi más felolvasás bejelentve nem lévén,
azt értekezleti elnökünknek csakis időtöltőül ajánlottam
volt fel és így legkevésbé olyasféle reményben, mintha
azt különös méltatásban óhajtottam volna részesítve látni.
Felolvasásom sorsára térve azt mondja : hogy midőn felolvasásomban, az egyháztanokat érintő helyre
értem, volt ugyan csend, de vihart jósló, a mely csakhamar ki is tört, mihelyt az olvasás véget ért, s melyet
az által láttanak jónak félbe szakítani, hogy B. felolvasását sürgették. Minderre egyszerűen csak azt jegyzem
meg, hogy én nekem épen a fentebbiek folytán nem
állott érdekemben felolvasásom hatását lesni s igy nem
tudhatom, hogy felolvasásom melyik része idézett elő
vészt jósló csendet, én csak azt tudom, hogy felolvasásom végén élénk szóvita volt azon véleményem felett,
hogy keresztszülőidül nem keresztyéneket is ajánlottam
elfogadhatóknak. Ebből és az az óta egybeült bizottság
nyilatkozatából s eljárásából következtetem, mikép csakis
ezen rész szült visszatetszést. S itt most már csakugyan
eltérés van Rákosi, a közlemény iró és a bizottság nyilatkozata között. Munkálatom áttanulmányozására kinevezett esperességi bizottság ugyanis, munkálatom azon
részét, melyet Rákosi úr megtámadottnak hisz és gondol
s melynek felolvasása alatt vihart jósló csendet észlelt,
némi módosítással ugyan, de majdnem teljesen meghagyta
és igy szükségesnek találta. És ez, a mig egy részt az
én megnyugtatásomra szolgál R. állításával szemben, másrészt fényes tanújele a bizottság (R úr által kétes szinbe
helyezett) abbeli meggyőződésének, melynélfogva a reformok szükségét szintén belátja. Mivel pedig a bizottság
e tekintetben ugy szólván az esperességbeli összes papság képviselője, ezennel visszautasítván Rákosi ur közleményének azon téves részét, a mely szerint a nagy
nyilvánosság előtt kétes színben igyekszik feltüntetni a
tiszttársakat, olyas feltevésnek adván kifejezést, mintha
azok a reformok tekintetében rosz szellem által volnának áthatva, mintha álláspontjuk a maradás vagy épen
hátrálás lenne.
Szükségesnek látom azért közleni.
I. sz. a. munkálatomnak, cikkíró szerint, a papi
értekezlet által megtámadott részét, ugy a mint azt felolvastam volt, semmit abból ki nem hagyva, semmit
azon nem változtatva,
II. sz. a. az esperességi bizottságnak, felolvasásom
e részén tett módosítását;
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H I sz. a. a visszatetszéssel fogadott azon szakaszt,
mely a keresztszülőkre vonatkozik.
ítéljen az olvasó !
I.

kérdés, mely fenforog s megoldásra vár, inkább egyházkormányzati s így közigazgatási természetű lévén, azok
az egyetemes gyűlés (rendes hatóság) által is elintézhetők.
A most létező, úgynevezett orthodox párt is, mely a
debreceni theologusokban birja központját, szakközlönyében
számtalanszor kifejezte, hogy a dogmákon, a symbolikus
könyvek szavain, kifejezésein szintén javitni valót látHa már csak ennyit is, tehát ha csak styláris tekintetben kellene javítást tenni a symbolikus könyveken, ime már is fontos teendőt végezne a zsinat:
megszüntetné az okot, a mely saját felekezetünkben is az
egyházhoz való ragaszkodást lazítja s az indifferentismus
terjedésének állandó tápul szolgál, az elavult kifejezésekben ugyanis igen sokan képtelenségeket, sőt a vallás tárgyainak magasztosságához nem illő dolgokat vélvén szentesítve.

A zsinat feladata (az előmunkálatok 81. §-ának)
második pontja szerint az egyházi tudomány, az isteni
tisztelet és az ünnepek iránt támadt kérdések eldöntése.
De ez itt csak érintve van s mintha e tekintetben semmi
igények, óhajok sem léteznének, a legfőbb feladat mellett
a munkálat elsiklik s mint azt más részében teszi, nem
hoz fel tervet, nem szed elo anyagot. Pedig h o g y h a
van javítani való, ha ez iránt nyilatkozatok tétetnek, ez
a legelső s leglényegesebb teendője egy zsinatnak. Minden egyház zsinati történetéből világos, hogy a zsinatok
a dogmákat nem csak styláris tekintetben, de lényeg s
tartalom tekintetében is változtathatják; sőt ujakat alkothatnak s avultakat eltörölhetnek, azaz, oly hitnézeteEzen felül tekintve azt, hogy 360 év óta a proket, melyek a szentírás folytonos aknázgatása követ- i testáns egyház a szentírás magyarázatában, Krisztus szelkeztében felmerültek, hitcikkekké deciaráihatnak, olyakat
leme felfogásában kétségbe nem vonható üdvös haladást
ellenben, melyek a szentírás ujabban kifejlett s vagy
tőn ; tekintve, hogy némely látszólagos ellentétek is észtörténelmi, bölcsészeti vagy természettani adatok alapján
leltetnek a symbolikus könyvek tartalma és a szentírás
változott, exegesis következtén megszűntek valók lenni
között, a zsinat teendője volna ez ellentétességet Kx*isztus
— egyszerűen elvethetnek.
jól felfogott s igazolható szellemében kiegyenlíteni.
Miután pedig a protestáns evangyelmi egyházban a
Hogy egy protestáns evangyelmi egyházi zsinatnak
hyperorthodox
irány hivei a legutóbbi l 1 ^ tizedben,
ily értelemben működni nem csak szabad, de sőt ha kell,
harci szenvedély tüzében katholikus féle elvet kezdtek
ha arra szükség mutatkozik, az egyház java érdekében
vallani és pedig az által, hogy a symbolikus könyvekmulaszthatlan kötelesség, kitűnik már magában abból is,
nek a szentirással nem hogy egyenlő tekintélyt tulajhogy ime ez ügy s illetőleg e tárgy, a zsinati munkáladonítanak, de sőt azokat a hiendők és teendők szabátokba, habár csak érintőlegesen, de fel van véve. A hiba
lyozására nézve a szentirásnál is nagyobb értékűeknek
csak az, hogy e tekintetben véleményezve semmi sincs.
hirdetik
s igy implicite oda akarják terelni egyházunkat,
Szükséges pedig, hogy ily tervezet még a zsinat előtt
miszerint ez eltérjen eddig vallott ama elvétől, hogy hikészíttessék, hogy az egyházak, az egyházmegyék e tetünk
kútfeje egyedül a szentírás, s a symbolikus könykintetben nyilatkozatra hivassanak fel. Erre jogunk van
veknek fenti értelemben való hánytorgatása által azok1) mert a protestáns elv, a lelkiismeret szabadsága,
nak a katholikus traditiók értékét tulajdonítják : ezzel
s egyházunk lobogójának jelszava a „haladás" ezt megbekövetkezett az idő s a legfőbb szükség arra, hogy a
követeli,
zsinat a reformátoroknak a symbolikus könyvekre vonat2) mert a szentírás maga, a hit és erkölcs dolkozó nyilatkozataikat tekintetbe véve, ezeknek szerzőik
gában e legfőbb utasításokat tartalmazó „magna charta"
értelmében az azokat illető helyet és értéket kimutassa
világosan s határozottan rendeli: „mindeneket megprós illetőleg megalapítsa.
báljatok s a mi jó azt megtartsátok",
E tekintetben ne vezéreljen vagy ne tartson meg3) mert magok a reformátorok
átalkodottságban az elfogultság, szűkkeblűség, féltékenya) távol voltak azon bizar elbizakodottságtól, hogy
ség s theologiai pártgyülölet. Itt a követelmények előtt
az általok rövid idő alatt, ugy szólva gőzgyorsasággal
szemet hunyni vagy megvetést tanúsítani saját kárunkkal
összeállított dogmákat és azok összegét akár lényegi, akár járhat, késő megbánást eredményezhet. Az óhajtást, mely
styláris tekintetben tökéleteseknek, változhatatlanoknak
sok nemes és vallásos érzületű kebelben él, ne fojtsuk
nyilvánítsák ; (s ez az első fényes tiltakozások a csalhael, se el ne hanyagoljuk halogatással, azt mondva, hogy
tatlanság ellen.)
a nélkül meglehetünk, miként eddig el valánk. Jön a
b) sőt egyenesen kifejezték, hogy az általok ily
teljes vallásszabadság kora! A törvényjavaslatok készen
módon összeirt hitformulákkal az utókor hitét megkötni,
vannak, Azokat vissza lehet tartani, meg ki is venni
a hitnézet javítását s így e tekintetben a haladást mega programmból, de csak egy időre; örökre, a végtelenbe
gátolni nincs szándékjokban.
elodázni nem ! Ki vallja majd kárát? Szerintem azon
Ha a zsinat, ez elvek mellőzésével megfosztatnék
egyház, mely Jézus tiszta szellemében megújhodva nem
leend, mely a józan haladás és miveltség követelményeiebbeli hatásköréhez tartozó fofő teendőjétől, akkor az ily
vel ki nem békül s azokkal karöltve járni nem fog.
ogfosztott zsinat ez idő szerint felesleges; mert a többi

De feltéve, hogy a vallásszabadság kimondása soká
fog késni még az esetben is nagy veszteségekre lehetünk
elkészülve a dogmáknak vagy azok szavainak „ne nyúlj
hozzám "-féle természet hangoztatása által. Az unitárius
testvéreket szintén reeepta religiónak vehetjük, kormányunknak ujabb állásfoglalását szemlélve, a kikkel igen
sokan, dogmáinknak avult kifejezései miatt nem csekély
mérvben kezdenek még most csak rokonszenvezni, de
mi később azok teljes átlépését eredményezheti. Egyházunk azon kilátással áll szemben, hogy létszáma egyrészről az unitárismus, másrészről a nazarenismus által
apasztathatik.
Mindennek kikerülése dogmáinknak a haladás, a
a lelkiismereti szabadság s Krisztus elvei szerinti világosabbá tétele azokon való stylaris javitás által eszközölhető.
A mi, tekintve a theologiai mozgalmaknál legközelebb tapasztalt merevséggel való szakítás folytán ez idő
szerint is, már nem lehetetlen. (Pl. Czeldernek a csodákról irt cikkei, Szász Gerőnek „A titkok szükségéről a
vallásban" mondott prot. egyleti beszéde.)
De a zsinat mellőzhetlen teendője legyen, ugyancsak a tudomány szempontjából,
hogy a biblia fordításával jelenleg elfoglalt s külön
dolgozó erőket egyesítse. Jobb, tökéletesebb mű csakis
igy jöhet létre s egy ujabb harc — mely a felett támadhatna, hogy melyik forditás használata jobb és jogosabb — csak igy kerülhető el.
S ezt épen azért sem szabad mellőzni, mert magok
a zsinati munkálatok is a zsinat harmadik feladatául, a
bibliai fordítások koronkénti javítását mondják.
De a tudomány javítását érintő pont folytán kell,
hogy a zsinat ujabb jogfoglalásra is törekedjék, a mely
szándék, a munkálatokból legkisebb részben sem vehető
ki. A zsinatnak oda kell hatnia, miszerint protestáns egyházunk a jogegyenlőség elvénél fogva, minden téren eddig megtagadott természetes jogának élvezetébe lépjen,
a) hogy az országgyűlés felső házában lélekszámaránylag képviseltessék, vagy ha nem, az esetben —
miután az uralkodó vallás eszméje úgy is leélte magát,
•— a többi felekezetek képviseltetése is eltöröltessék.
b) hogy házassági ügyekben, egyházunk maga biráskodhassék, vagy pedig az ezekben való bíráskodás
joggyakorlata a többi felekezetektől — a melyek ezzel
birnak — megvonassék.
c) hogy a vegyes házasságok tekintetében folyton
felmerülő visszaélések s igy a törvényeknek épen a papok által való tiszteletben nem tartása, sőt rendszeresen
űzött megszegése tényleg meggátoltassék és pedig akként,
hogy valamint a honvédelmi törvényeket áthágó lelkészekre birság vagy börtönbüntetés van kimondva s ez
már nem egyszer végre is hajtatott: ugy a vegyes házassági törvény megszegőire s ebből folyó jogviszonyok
megsértőire érzékeny, elriasztó büntetés szabassék.
Ime ! eddig terjed felolvasásomnak ama szakasza,
a mely alatt Rákosi szerint vihart jósló csend uralkodott, de a mely ugyan csak az ő beismerése szerint nem

e szakasz végével tört ki, s első rendben épen ebből következtetem én, hogy a mi vita keletkezett, az nem is
e most közlött szakasz hatásának eredménye. Hogy
csakugyan igy áll, második bizonysága ennek az esperességi bizottság eljárásának ama eredménye, a mely
szerint e szakasz el nem vettetett, de megtartatott, habár
itt ott módosításokkal, a melyekről és a melyek felett
II. sz. alatt szándékom folytatni.
(Vége következik.)
MARGÓCSY JÓZSEF,
irsai ev. lelkész.

I R O D A L O M .

A szilágymegyei tanítótestület első évkönyve
1873—6. év. A központi bizottság megbízásából szerkesztették Faluvégi Albert elnök, Borbély Sámuel főjegyző.
Maros-Vásárhely, 77. Ára 50 kr. A ministeri szabályrendelet,
melynek alapján a szilágysági tanitó-testület szervezkedett, az évi jelentések összeállítását és kinyomatását is
megkívánja. Örvendünk, hogy az egylet e kívánalom teljesítését közgyülésileg elhatározta, s a határozat eredmény eűl jelen füzetet kiadta, melyből a testület belszervezetőről hű képet nyerhetünk. Megtaláljuk ebben, a tanítótestület alakulásán, fejlődésén, s 4 évi működését föltűntető
főbb mozzanatokon kivül, a testületi alapszabályokat,
a könyvtár kezelésére s a próbatanitásokra vonatkozó
utasításokat, a tanácskozási szabályokat és a tagok névsorát. Az egyletben tartott felolvasások küzül Faluvégi
értekezése, az iskolai nevelés befolyásáról az erkölcsi jellem alakulására, s Tríff Gáboré, miből áll és mit dolgozik
a nap ? cím alatt, szintén emelik ez évkönyv becsét.
Ajánljuk olvasóink figyelmébe.
Magyar olvasókönyv, a középiskolák I. és II. osztálya számára. Szerkesztették Bodnár Zsigmond és Iványi
István tanárok. Ötödik jav. kiad. Bp. Aigner L. Ára
1 frt 20 kr. Tartalmát leírások, adomák, példázatok,
mondák, üdvözlők stb. képezik, részint prózában, részint
versben. 268 lapra terjed.
Megjelentek azon b e s z é d e k , melyek a kolozsvári
tudomány-egyetem 1876—77. tanév rectora és tanácsának beiktatása és a tanév megnyitása alkalmából tartattak. Az 57 lapnyi füzet Entz Géza lelépő-, és Groisz
Gusztáv, újonnan választott rector beszédein kivül tartalmazza az egyetemi tanárok irodalmi munkásságának kimutatását. Megjelent ugyanezen egyetemnek a jelen tanév
első félévére szóló t a n r e n d j e .
(B.) Négy füzet egyházi beszéd küldetett be szerkesztőségünkhöz, melyek megérdemlik, hogy egy pár
szóval megemlékezzünk róluk. E g y h á z i b e s z é d a z
é v e l s ő n a p j á n . Irta és elmondotta R á c z M i k l ó s ,
a kunhegyesi ref. egyh. egyik lelkipásztora. Debrecen, 16
80*

kérdezzük-e felekezeti szükkeblűséggel: melyik Istent
lap. A beszéd vezéreszméje, hogy vannak oly közös érdeimádja, s Krisztus vagy a prófétára esküszik-e? Nem! ker.
keink, a melyekre nézve mindnyájan óhajtjuk, mindnyátestvéreim", mondja az emelkedett lelkű szónok igen helyejunknak óhajtanunk kell, napjaink megujulását; óhajtasen, s mondá rá kétségkivül a kisújszállási hivek serege is
nunk kell ezt nevezetesen társadalmi és családi élea szív néma „ámen"ét szent buzgalommal. A költőien szép
tünkre, egyházunk valamint hazánk sorsára nézve. Ez
beszédhez, szerzőnek testvér-szózat cimű versezete vau
képezi egyszersmind a beszéd fölosztását. Legsikerültebb,
mellékelve. A munka összes jövedelme a török sebesültek
leglelkesebb a harmadik rész, midőn szerző a honszerejavára fordittatik. — Végre, beküldetett még lapunkhoz :
tetről elmélkedik. Egy példány ára 18 kr. ; tiszta jöveE m i é k-k o s z o r ú, melyet t. Simonides Károly vácdelme a kunhegyesi egyház orgona alapjára adatik. — A
püspökmegyei új áldozár első szent miséje ünnepélyére
prot. l e l k i p á s z t o r é l e t c é l j a s m ű k ö d é s i
fűzött s szeretettel átadott L e h ó e z k y J ó z s e f , nagyi r á n y a . K á l m á n G y u l a ságvári ref. lelkésztől
váradi latin egyházmegyebeli békésszentandrási plébános.
Székesfehérvár, 12 lap. Ára 12 kr., kapható a szerzőnél.
Budapest, 16 lap. Valódi ékesszólással, a tárgyhoz alkalEzen egyházi beszéd, melyet az uj lelkészek felavatása almazott, a kún-félegyházai plébániai főtemplomban f. é.
kalmával, a budapesti ref. templomban f. évi május 27-én
aug. 19-én tartott egyházi beszéd Kiválóan szép, a gondos
mondott el Kálmán úr, a felavatott új lelkészek által bokidolgozású egyházi beszéd azon része, melyben a szerző
csáttatott közre. Meg is érdemelte e munka, hogy szélefelmutatja a valódi pap képét. Elmondja, hogy az igazi
sebb körben terjedjen e l ; mert ebben mi azon becses
pap élete nem egyéb, embertársai boldogitására irányzott
prédikációk egyikét szemléljük, melyek egyenesen a miáldozatnál, s ne várjon bár mindezekért egyebet, mint
veltebb közönség számára irvák, s amelyek, ugyancsak
megvettetést, hálátlanságot, gúnyt és bántalmat: még sem
szapora egyházi irodalmunkban, felötlően ritka jelenséget
szűnik meg buzgalma és tevékenysége, mert szivében hordja
kepeznek. Szerzőnk kiindul Lukács 9, 62, vád terhes
a biztató reményt, hogy a kegyes és igazságos Isten, egyigéiből. Ebből mindenekelőtt azon tétel vonja magára
koron megadja számára, a hű szolgáknak igért mennyei
figyelmét, melyben a lelkipásztor életcélja, a földmives
bért.
ember életcéljával hasonlittatik össze, O is, mint ez, az
ekeszarvára veti kezét; neki is, mint ennek, élet célja,
hogy úgy szóljunk, életeleme : a f o l y t o n o s m u n k á s s á g . Tehát munkálkodjunk! De hol van az az alap,
azon archimedesi pont, melyen megállhassunk, s melyik
KÜLÖNFÉLÉK.
azon irány, melyet a célrejutás reményével kövessünk ?
E kérdésekre, a beszéd második részében azt a feleletet
UWT" Kérelem. A Ballagi alapitvány számára
nyerjük, hogy az alap, melynek az újonnan felavatott .
lelkészek szolgáivá lettek, a megdönthetlen, az örök evanszánt, gyűjtött, adományokat s ajánlatokat kérem
geliom, mely a követendő irányt is kijelöli, magának a
hozzám beküldeni, hogy azok felől, a már nálam
mesternek, az alapigékül fölvett szavaiban. Ha tehát a
levőkkel együtt e lapok utján jelentóst tehessek.
lelkész, szent hivatását betölteni akarja, az irás szavai
FARKAS JÓZSEF.
szerint ne hátra, hanem előre tekintsen, működése iránya mindörökké a j ó z a n h a l a d á s legyen. E szép
* Zeke Lajos, az ifjú lelkészek karának ez egyik
beszéd tiszta jövedelme, a protestáns árvaházra adatik.
tevékeny és buzgó tagja, siklósi rendes lelkészszé lett
— Felebaráti szeretet a Krisztus szellemegválasztásának és beiktatásának emlékére két 100 —100
m é b e n . I l l y é s B á l i n t református lelkésztől. Karforintos alapítványt tett ezen cim alatt : B a l 1 a g í-Z e k e
cag, Spitzer S. könyvkereskedése, 10 lap, ára 15 kr.
a l a p i t v á n y . Az egyik alapítványt a pesti reform,
Adakozásra felhivó egyházi beszéd, melyet a szerző a
főiskola számára azon céllal, hogy annak évi, egyelőre 8°/0
kamata adassék ki a tanév végén egy dunántúli és egy
török sebesültek érdekében a kis-ujszállási ref. templomdunameléki egyházkerületi legmesszebb menő supplikánsnak
ban, f. évi szept. 4-ikén tartott. A szónok a szamaritánus
egyenlő részben, úti költségül, a másik lOOfrtos alapitvány
példázatában, mintegy újjmutatását látja az idvezitőnek
pedig a bpesti prot. árvaház javára szolgál. Örömmel fomelylyel századokra, sőt ezredévekre kijelöli az emberigadtuk s örömmel közöljük mind két alapítványt, s sziségnek a nyomot, melyen járnia kell. Most, midőn
vünkből
óhajtjuk, hogy legyen hosszú és boldog a pálya,
hazánk délkeleti határain ama jogtalanúl megtámadott
melyen a nemes szivű alapító oly nemesen kezdte meg
hős nemzet vivja élethalál-harcát lételéért: a szamarifutását.
tánus példája lebegjen mi előttünk, aki lehajlott a szenvedőhöz s bekötözé annak sebeit. Tudtunkra ez a legelső
* A tiszáninneni ref. egyházkerület őszi közgyűlése
ily szellemben irott egyházi beszéd a prot. egyházi iroszept. 27-én és 28-án Mádon tartatott meg. Kun Bertadalomban, mely annyival is inkább érdekes, mert a túl
lan superintendens urat a szerencsi állomásnál, népes
a tiszai egyházkerületből származik. Elő bizonyság ez
küldöttség fogadta és üdvözölte. A gyűlésre menőket
tehát a felől, hogy a szabadelvű theologia e vidéken sem
magán fogatokon vitték Mádra. Odaérve, a város, majd
oly utálatos, mint némelyek ezt talán gondolják. „Mega ref. egyház küldöttsége üdvözölte a főpásztort, s harang-

szó és mozsarak durrogása segített kifejezni a város
örömét és tiszteletét. Másnap este, fáklyás menet tisztelgett a még együtt gyülésezőknél. — A gyűlés legérdekesebb eredménye az, hogy kilenc pályázó közül V i s k i
K r ü z s e l y B á l i n t máramaros-szigeti jogtanárt s a
Máramaros szerkesztőjét,egyhangúlag megválasztotta sáx-ospataki jagtanáraak. Krüzsely úr neve jó hangzású az irodalomban is; átalában azt hisszük, hogy az egyházkerület,
érdemesebb egyénben nem központosíthatta volna bizalmát. — Egyéb fontos tárgy nem fordult elé, kivéve,
hogy a vallásügyi-ministeriumhoz történt egy pár fölterjesztés azon ügyekben, melyek ellen a többi superintendentiák már előbb remonstráltak.
* A Nyíregyháza vidéki ref. papi körnek szeptember
12-én Sóstón tartott ülésében Lukács Ödönnek könyvismertetési rovatunkban közlött felolvasásán kivül, a mint
tudósítónk írja, egyéb közérdekű tárgy alig fordult elő.
A ki e körülményből netalán azt a következtetést akarná
vonni, hogy a papi körök összejövetelei kevés eredményt
szülnek, olvassa el figyelemmel Lukács Ödön említett
felolvasását, gyönyörködjék, mint mi gyönyörködtünk az
alapos tanulmány nyal, tiszta gondolkodással és vallásos
ihlettel irt dolgozaton — s akkor bizonyára be fogja
látni, hogy ha minden értekezleti ülés egy-egy olyan
dolgozat létrejötténél egyéb semmit sem eredményezne is,
mégis azt egyházi életünk egyik legjótékonyabb intézménye gyanánt kellene üdvözölnünk. Oly nemű felolvasások mivelő hatása kiszámithatlan és ezért mai napság
külföldön mindenütt napirenden vannak. Nagy örömünkre
szolgált azért tudósítónktól azt is hallani, hogy Lukács
Ödön előadását a papokon kivül más, fürdői vendégek
s ezek között mivelt nők is feszült figyelemmel hallgatták végig.
* A sárospataki ref. főiskola akadémiájában, a
vallás és egyháztudományi szakban, a jelen iskolai évre,
a következő pályakérdések tűzettek k i : A \,ray kettős,
nevezetesen 25 frt 20 krt és 16 frt 80 krt tevő díjra,
egyházbeszéd kívántatik a Lukács szerinti evangelioin
X V I : 1—9 vers alapján. — A Vay második 33 frt 60
krt tevő díjra : „Eléadatván, főbb vonásaiban, a keresztyénség előtti nevezetesebb görög morálbölcsészek és az
általuk alapított iskolák erkölcstani tételei, erdményül
mutattassék ki az, mi befolyással voltak azok mai erkölcsi öntudatunk fejlesztésére ?" A Tóth-Fischer féle,
mult évről visszamaradt s 30 frtot tevő dijra : „Tétessék
párhuzamba Luther és Kálvin egyénisége és mutattassék
ki egyéniségük befolyása, az általuk alapított egyházakra:
tanszervezet és élet tekintetében". Ugyancsak egy második Tóth-Fischer féle dijra : „A XVIIL század nyelvészeti mozgalmainak tárgyalása után, adassék elő liévai
nyelvtudományi rendszere és hatása a magyar nyelvtudomány fejlődésére". Végre a Pécely 42 forintot tevő dijra :
„Fejtessenek ki az inductiv és deductiv módszer alapelvei;
mutattassék ki alkalmazásuk külömbsége és hatásuk a
bölcsészetre". A pályadijak összesen 177 forint 60 krt
tesznek s 2000 frt tőkénél többet képviselnek.

* Az országos rabbi képző intézet megnyitása,
egyszersmind a nagy díszszel épített, mondhatni emlékszerű épület zárkövének letétele folyó hó 4-dikén fényes
közönség jelenlétében, nagy ünnepélyességgel ment végbe.
Nem csak a hazai s külföldi zsidóság, de a hazai más
vallásfelekezetű tanodák, az országos s fővárosi hatóság
is nagy érdeklődést tanúsítottak ezen kétségkívül nagy
fontosságú intézet iránt. Megjelentek ez ünnepélyre 120
hazai zsidóközség képviselői, Bécsből, Boroszlóból, Prágából, Berlinből, Londonból, Gráczból több előkelő rabbi,
illetőleg üdvözlő irat, a pesti egyetem rektora és két dékánja, a pesti ref. theologia és gymn. több tanára, a debreceni és n.-enyedi ref. főiskola küldöttei, Bpest városának
főpolgármestere s több tanácsnoka, több országgyűlési
képviselő, a felső ház elnöke, Majláth György, Tanárky
államtitkár, Trefort minister és Tisza Kálmán min. elnök.
Az ünnepély lefolyásáról bővebben jövő számunkban.
* Örvendetes újdonság. A folyton építkező, adakozó, jelenben pedig második iskolát építő siklósi ref.
egyház kebelében legközelebb történt kegyeletes tényről
van szerencsém értesíteni a protestáns közönséget. V a j d a
J á n o s , 2 cyclusban volt országos képviselő, ügyvéd,
és egyházimegyei vil. tanácsbiró úr, e g y h á z a t v e t t
m á s o d t a n i t ó i l a k u l , oly feltétellel, hogy az egyház
használja azt a mondott célra mindaddig, mig nem mind
a 4 felekezeti iskola községi iskolává átalakul, — a
mikor megtérítvén az épületre addig teendő kiadásokat,
tulajdon joggal a községi iskolát fentartó város fogja
örökölni. Midőn ez örvendetes eseményt nyilvánosságra
hozom szives köszönetet mondok az adományozó urnák,
ugy a tanügy mint a siklósi egyházközség nevében.
* Dr. Bódogh Albert urat, a Miskolc szerkesztőjét,
a nagymihályi ref. egyház megválasztotta főgonduokáuak.
Bódogh úr a megtiszteltetést köszönettel elfogadta.
* Fizetés javítások. A kolozsvári ref. főtanoda,
mely az erdélyi főiskolák közt legcsekélyeebb anyagi
erővel rendelkezik, évi bevételei nem tevén 23.000 írtnál többet, — az idén rendes tanárai évi fizetését 1200
frta emelte föl. Hódmezővásárhelyt pedig a ref. egyházi
elöljáróság két köböl búzával s ugyanannyi árpával javította a tanítók díjazását.
* A baranya megyei tankerületben egyházi férfiaink közül Alföldi Sándor főesperes, kórósi, Dömötör
Károly nagyharsányi, Grózon László keői, Gruggenberger
János ráckozári, Iványos Soma kiscsány-oszrói, Kovács
Antal terehegyi, Manninger Gryörgy káeafalui lelkész
urak, ideiglenes iskolalátogatóknak neveztettek ki.
* A kisújszállási ref. egyháztanács által, volt gyomai tanitó Erdei Sándor úr választatott meg, a lapokban
pályázatra bocsátott fiiskola tanítói állomásra.
* Ambrus Lajos Úr a békés-bánáti ref. egyházm.
derék tanácsbirája, a gyulai ref. egyház részére megvette
és uj változatokkal ellátva alakíttatta által, a római kath.
nagyobbal felcserélt orgonáját; saját régi orgonáját pedig
a kunágotaí zsenge egyháznak ajándékozá nevezet
egyház.

* Lapunk bezártakor, Kolozsvárról gyászlap érkezett hozzánk, mely egy ifjú élet kialvását, egy kedves család kipótolhatatlan veszteségét jelenti: Szabó Jolán k. a. Szabó Károly, kitűnő tudósunk leánya f. hó 2-án
17 éves korában elhunyt, Áldott legyen a boldogultnak
emléke !
* Bánhegyi István békésmegyei kir. tanfelügyelő
úr törvényes és igen tapintatos eljárása folytán oly lendületet vett a megyei tanügy, melyhez hasonlóval a múltban dicsekedni egyáltalában nem lehetett. S a mi eddig
hallatlan dolog volt, a felekezeti hatóságok is a legmelegebb rokonszenvvel viseltetnek a kitűnő protestáns paedagóg iránt.
* Gyomán a 100,000 frtba kerülő róm. kath. templom, melyet a helybeli uradalom épittet, már tető alatt
van, s ugy látszik egyike lesz a hazai épitészet műremekeinek. Az alapkő letétele nagy fénynyel ment véghez,
mely ünnepélyen minden helybeli felekezet képviselve volt.
* A bókósbánáti ref. egyházmegye üresedésbe jött
tanáesbirói székébe M i k 1 o v i c B á l i n t hód-mezővásárhelyi, az aljegyzőségre pedig S z a b ó János köröstarcsai lelkész úr választatott meg.
* Ország Sándor m. k. udvari orgonaépitő ajánlja
magát, bármily szerkezetű és nagyságú új orgonák készítésére, valamint avultak és roszkarban levők alapos és
pontos kijavítására. Jelenleg készülőben vannak egy 8
és egy 12 változatú uj orgonák, elŐljátékra és pedaléval
szerkesztve, ezen orgonákat jutányos áron, 3 évi jótállás
mellett meg vehetni. Bővebben levélben vagy személyesen
értekezhetni. Bpesten, Szondi-utca 21. szám.

NECROLOG.
A tállyai ág. hitv. ev. egyház f. hó 11-ikén d. u.
3 órakor, egy sok időkre emlékezetes, megható gyászünnepet ült, ekkor kisérte nyugalomba lépett lelkészét,
kiérdemelt hegyaljai főesperest, az egyházmegye, de sőt
hihetőleg az egyházkerület nestorát, Psenyecki Nagy
Mihály urat 83-ik évében történt csendes halála után a
város és a környék különféle hitfelekezetü lelkészeinek,
tanítóinak és minden rendű és rangú gyászoló őszinte
szivből fakadt részvéte mellett örök nyugalma helyére.
Ps. Nagy Mihály 1795. jul. 17-én Nyíregyházán
született szegény ns. családból ; édes atyja Ps. Nagy János, édes anyja Juhász Mária volt; iskoláit testvér bátyjával együtt — a ki mint göllnici lelkész halt el —
szülő városában kezdte, majd Eperjesen folytatta s ott
be is fejezte oly szép sikerrel, hogy — a mint ő maga
is nem egyszer szívesen emlegette — midőn a nagyhirű
Karlovszky megbetegedett, helyét huzamosabban ő töltötte be, magához csaknem hasonlókat tanítván; iskolái

bevégeztével Miskolcon, majd Aradmegyében nevelősködött, 1820-ban szülővárosába segédlelkésznek, 1821,
nov. havában pedig miskolci második lelkésznek, s az
ottani algymnasium igazgató tanárának hivatott meg,
hol 1834-ig működött.
Ezen idő volt fénykora életének.
A miskolci iskola hirét egy-két évi működés
után sok időkre megalapította,
különösen a környék s a felföld haladni vágyó családai versenyezve
küldték fiaikat iskolájába: Pulszky Ferenc — a mint ő
maga is bevallja — Ps. Nagy Mihálytól tanulta meg,
mily szép a magyar nyelv, Szentiványi Márton, Haberern,
a Hunfalvi és Szemere testvérek, és sok más jelesek az
ő vezetése alatt vetették meg jövendő nagyságuk alapját.
Miskolci tanárkodása idején 1824 ben megházasodott, nőül vévén Radnóthi Mayer Mátyás tállyai lelkész leányát, Annát, mely házasságból két fiu született,
az elsőt korán elragadta a halál, a második László nagy
műveltségű férfiú, jelenleg kassai magyar királyi törvényszéki biró.
Ipja, Mayer Mátyás halála után 1834-ben a tállyai
egyház egy akarattal őt választotta meg lelkészéül, s ő
azt, miután Miskolcon a sok munka alatt a syntaxistól,
egész a rhetorikáíg bezárólag mindent ő tanitott, s ezenkívül minden vasárnap felváltva magyar, német és tót
nyelven az isteni tiszteletet is végezte, testben lélekben
kifáradt, örömest elfogadta, s ez időtől fogva azután itt
élt, megelégedve, nyugodtan egyházának, barátainak s
szép gazdaságának szentelve minden idejét. Ha a miskolci ev. algymnasiumot ő emelte fel, itt is el lehet mondani : a tállyai ev. egyházat ő tartotta meg a jövendőnek. Az egyház kevés, többnyire iparos családokból állván, nem egyszer az enyészet szélén állott, de ő nem
hagyta feje felett összeroskadni a megrongált épületet,
évekig ex propriis élt, majd a némethoni Gusztáv-Adolf
egylettől eszközölt ki egyháza számára, több izben szép
összeg adományokat, így küzdve prot. lelkészhez méltólag
az időkkel, s így történt az, hogy nemcsak hogy az egyház el nem enyészett, de sőt annak orgonát s harangokat
is szerzett, s ezenfelül még valami 3—4000 frt alaptőkét
is hagyott maga után.
Mint ember oly általános szeretet és tiszteletben
részesült, mint kevesek, minden tétovázás nélkül ki lehet
róla mondani, miszerint alig volt valaha prot. lelkész e
hazában, a ki oly szép ismeretségnek örvendett volna,
mint épen ö : Herceg Bretzenheim tállyai kastélyában
épen úgy otthonos volt, mint hivei egyszerű hajlékában,
báró Vay Miklós koronaőr, báró Beust Ödön, gróf A n drássy György, különösen néhai boldog emlékezetű Bárczay
Albert úr, Abauj és Tornamegye főispánja, nejével Okolicsányi Luiza asszony ő méltóságával ember emlékezete
óta mint barátjukat, mint tulajdon édes atyjukat tisztelték
ő t ; de sőt Kossuth Lajos is így irt e sorok írójának
Baracconeból : „Adja át lelkész úr — kérem — öreg
kortársom és barátomnak, nt. Nagy Mihály lelkész úrnak
barátságos üdvözletemet."

Ps. Nagy Mihály késő vénségéig mindég vidám,
mindég egészséges, mindig ifjúi erőben volt, mindég maga
végezte papi teendőit, 1873 ban azonban cholerinben elgyengülvén, e sorok íróját hivta meg segédül, oly igéret
mellett miszerint ha házát rendbe hozza, a magánéletbe
vonúl. 1873-ban szept 14-én köszönt le hivataláról, s
ezután a nyarat itt Tállyán, a telet pedig rendesen fiánál
Kassán töltötte, de a mint ő maga mondta : szive mindig visszavágyott Tállyára, itt volt ő boldog, itt akart
ő élni és meghalni, egyháza körében, egyháza tagjai
között.
Ez év tavaszán már megtörve, megfogyva érkezett
haza Kassáról, egy kis ideig ugyan feljárt, meg-meglátogatta a régi jó ismerősöket, de ereje végre megtörött,
erős lelke hiába dacolt a gyenge testtel, ezután őt látogatták különösen öreg kortársa és barátja: Szabó József,
mignem e hó 8-ikáu éjjel 11 órakor az Úrban csendesen
elaludott. Legyen áldott emlékezete!
Nem tehetem le tollamat, hogy el ne mondjam még,
miszerint kevés emberek születnek e világra, a kik oly
egészségesek, oly elégedettek, oly mindenben megnyugvók volnának, mint épen ő volt. A mi egészségét s öregségét illeti, nem egyszer ő maga mondogatta enyelegve :
óh igen könnyű egészségesnek lenni, könnyű sokáig élni,
csak tessék ezen a hiábavaló testen másnak is ugy uralkodni, mint én uralkodtam; tessék mértékkel bort inni,
ha vau is a pincében, én soha sem ittam pincében bort.
Midőn 1876. tavaszán elfagyott a szőllő, ő azzal biztatta
magát is, másokat is: óh az Isten igen jól tudja, miért
teszi a mit tesz, az Isten dolgába mi ne avatkozzunk,
majd ad még ő, csak az a baj, hogy az ember — ha
az Isten ad — nem becsüli meg.
Temetése kis városhoz viszonyítva rendkiviili, mondhatnók imposáns volt; ravatala felett Z e 1 e n k a Pál miskolci lelkész úr mondott oly megragadólag szép imát,
hogy saját fia azt mondotta róla: egészen elfelejteté velem subjectiv fájdalmamat; ezután a koporsó a templomba vitetvén, Farbaky József nyíregyházi lelkész úr
tartott a halott felett oly beszédet, hogy a jeles szónok
mintegy önmagát látszott felülmúlni, a hatás rendkívül
volt, egy igen szép műveltségű nŐ másnap elragadtatva
mondá előttem: valóban arany a szája, gyémánt a feje;
kikísértetvén a halott, a sírnál az elhunyt utódja mondott
imát, megáldván a mindenek által tisztelt és szeretett agg
lelkész földi maradványait.
A ki annyit megáldott, s a kit annyian áldottak,
áldja meg azt a magasságban lakozó Isten is poraiban!
N. N.

A folyó év folytán a halál igazán bőmértékkel vette
ki a dézsmát a felső-baranyi ref. lelkészség köréből. Legközelebb Kálmán Farkas megrázóan állította össze a f.baranyai papi árvák statistikáját; igazán setét ez a kép,
28 —30 árva egy pár év alatt, egy egyházmegyében ! —

r
Es legsötétebb e kép itt Siklóson, hol már 7 özvegy lelkésznő lakik, és a lélszám egyre szaporodik.
Domestika, egyetemes gyámintézet, szigorú percentuatió ! mikor vesznek ezek testet '? !
De nem csak a rendes lelkészek száma fogyott;
fogyott egygyel a segédlelkészek száma is, még pedig
szomorúan, nem választás, hanem halál által ; mely gyászesetről, — habár a közbejött akadályok miatt — ily későn is, kötelességemnek tartom a protestáns olvasó közönséget, s abban már csak néhai Szécsi János bissei ref.
segédlelkész ifjú barátait értesíteni. Épen a pályafőnél
esett el az Urnák ez ifjú é^ tűz lelkű harcosa. A folyó
év mártius hava végén e szavakkal jött hozzám a boldogúlt barátom : „Kedves barátom . . . itt szivére tevé
kezét, egy 10 percnyi pihenő szünetet tartott — azért
jöttem hogy megkérjelek, hogy majd te imádkozz koporsóm felett, a Horvát Miska meg majd énekel." A könny
kigördült szemeiből; én biztattam, bátoritottam, hivtam
magamhoz pihenni egy fél évre, de hiába, már késő —
ugy mond, a szivére mutatva mondá — itt a baj, ez
megöl. Es az ifjú korban kapott szívbaj csakugyan kioltá
a fiatal életet ápril hó 8-án reggel 4 órakor. Temetése
akként történt, a mint óhajtotta. Összejöttek a vidék lelkészei és tanítói, hogy megadják a boldogultnak az utolsó
tisztességet.
Ott nem láttunk zokogó árvákat, de mégis volt
könny elég, azok az egyszerű polgárok, nők, férfiak velünk
együtt sirtak, midőn rövid beszédemet a boldogultnak
saját szavaival kezdém s midőn ezt kérdezém :
Hol a» apa, hol az anya, —
A testvérek merre vannak ? —
Könnyeivel ki áldozik :
E setét gyász ravatalnak.
Meszsze, meszsze más vidéken, —
Ott a távol kék ég alatt;
Nem is sejtik tán, liogy minő
Gyászos nekik e pillanat!

Eltemettük. A sirnál Máté Balázs kistótfalui lelkész
mondott mindnyájunk nevében a boldogultnak utolsó Isten
hozzádot. A lelkészlakra, a boldogultat atyai szeretettel,
gyermekeként ápoló nt. Nagy István lelkész úrhoz visszatérve, azon inditvány tétetett, hogy a boldogultnak, mi
barátai és lelkésztársai, közköltségen állíttassunk egy
egyszerű síremléket; az inditvány alúlirtnak körlevélben
tett felhívása folytán megtestesült, s a 25' frtba került
síremlék aug. 20-kán több lelkésztárs jelenlétében fel is
állíttatott, a mikor Mészáros István, a boldogultnak segédlelkész utódja egy gonddal készített beszédet olvasott fel,
melyből álljon itt a boldogultnak rövid életrajza :
„Szécsi János szül. Besenyődön 1846 március 31-én
Szécsi Mihály ref. lelkész és Nagy Amália szüleitől. Alsóbb iskoláit nem tudjuk hol, a felsőbb iskoláit Sárospatakon kitünő sikerrel végezvén, ugyanott 1870-ben letette
az első lelkészképességi vizsgát, a midőn a tiszántúli
egyházkerület, f.-szabolesi egyh.-megyébe kebelezett ka"

nyári egyházban segédkezett 1872. aug. közepéig, mely
idő alatt 1872. január hóban a második lelkészképességi
vizsgát is letette Debrecenben kitűnő eredménynyel. 1872.
aug. közepétől kezdve a beregi egyházmegyében VásárosNaményben találjuk őt, mint segédlelkészt, honnan 1873.
augusztusban eltávozván, atyjánál tartózkodott, itt vette
a dunamelléki püspök úrDak kinevezését Majosházára
administratorul, honnan 1875-ben a káplánok rendezése
után Kis-Harsányba rendeltetvén, ott volt egy évig. Azután kevés időt töltvén Szavába, Bissébe rendeltetett, hol
1877. ápr. 8-án folytonos betegeskedése után, szivtágulás
következtében bevégezte életét."

Megemlítem még, hogy a boldogultnak több eredeti
egyházi beszéde maradt hátra, melyeket majdan szeretett
volna világ elé bocsátani; azt hiszem nem fogok helytelenül cselekedni, ha majd több szakértők átnézése után,
néhányat valamelyik gyűjteménytár részére elküldök,
Mielőtt soraimat bevégezném, szives köszönetet mondok a boldogult nevében a siklósvidéki lelkész és tanitói
karnak, kik szíveskedtek a síremlékre adakozni, különönösen a boldogult kedves p r i n c i p á l i s á n a k .
A békitő sír enyhe takarja porát!
ZEKE

LAJOS,

siklósi református lelkész.
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Bórmentes küldéssel, h a az összeg előre beküldetik 3 f r t 15 k r .

Innepi,

közönséges,

vasárnapi és

egyházi használatra.
Á r a fűzve 1 forint, kötve 1 frt 50 kr.
Bórmentes küldéssel, ha az összeg előre beküldetik, I f r t 10 kr., illetőleg I f r t 6 0 k r .
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PROTESTA1TS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Szerkesztő- és
KIADÓ-HIVATAL:
V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. I. em.

E l ő f i z e t é s i d.Ij:

Hirdetések dija:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Egyházunk

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésük
a mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek

nem

állami gyámkodást
és mintegy

tartja áldásos befolyásnak az

moly által elveszti függetlenségét,

r é s z e i v é válik az állam által

a tanítás

körül elkövetett hibáknak, megtartani kivánja a múltnak harcai folytán ünnepélyesen biztosított helyzetét,
melyen hivei lelki nyugalmát ós vallásos erkölcseibeni

Zsedényi Ede megnyitó beszéde az ág. ev.
egyetemes közgyűlésen.

haladást megvédhesse.
Igy h. h. prot. testvéreink is a prot. egyház és
az állam közti viszony megállapítása, egyszersmind a
ós más va ] lásfelekezetek

prot. egyház
Tisztelt egyetemes egyházi közgyűlés! — Nem
kérd s nem vár az idő, sebes rohanással halad fölöttünk.

ós gyakorlatban keresztülvitele

Utolsó egyetemes

tartást sürgetik,

tekintetéből a zsinat-

óta megint

egy óv

szállott le, mely egyházimknak sem valamely

különös

kezlet tagjait, hogy az egybegyűlendő zsinat tanács-

de nj bajt sem hozott: mi jelen

kozási szabályainak ós létrehozandó egységes egyház-

jót nem

közgyűlésünk

közti viszony

rendezése, azaz teljes vallási jogegyenlőség kimondása

nyújtott,

viszonyaink közt eddigi tapasztalásunk után,
kötelez le az isteni

gondviselés

hálával

iránt. — A közép-

szervezetnek

ki is küldöttók az egyetemes

tervét

elkészíthessék,

egyszersmind a

dunántuli helv. hitv. egyházkerület részéről egyházunk

tanodákról szóló törvényjavaslat országgyűlési tárgya-

felhivatott,

lása elhalasztatott, ós miután e törvényjavaslat tanai

egy helyen saját alkotmányozó zsinatát tartsa.

még nincsenek a gyakorlati

tanitás

tisztító

szitáján

érte-

miszerint

ezen

zsinattal

Egyházunk több év óta kerületi

egy időben és
közgyűléseiben

átszüretve, evangyelmi egyházunk vezérelveinek nem is

tárgyalja a zsinat ügyét és így a jelen felhívás is a

feleluek meg, ezen halasztást mély köszönettel vesszük

kerületi közgyűlésekkel

ós

az utolsó

egyetemes

bizottság el is készítette

közgyűlés

adandó

utasítás végett köz-

által

kiküldött

lendő. Addig is el nem hallgathatom abbeli nézetemet,

az országgyűlés

tagjainak

hogy minél tovább

észlelem e fontos kórdóst,

annál

benyújtandó értesítvónyt, mely mihelyt a képviselőház

világosabb előttem az, hogy a zsinattartás opportuni-

tanügyi bizottságánál

tásának kérdése véglegesen meg nem oldható, míg a

alá kerülend,

ezen

á t lesz

törvényjavaslat tárgyalás

nyújtva,

időközben

az egyes

vallási viszonyok mai constellátiója hazánkban fönnáll,

egyházkerületeknek tudomás végett küldetett át. Egy-

azaz a hozott

házunk ugyanis hivei gyermekeiben

biztosítva nem lesz.

ós polgárt,

de egyszersmind

nemcsak embert

protestáns

keresztyént

törvényeink gyakorlati

keresztülvitele

Hiszen törvényeink eddig is az

állam felügyeleti jogát,

a vegyesházasságok és rever-

akar nevelni. Embert nevelünk, midőn lelkét ós szel-

sálisok kérdéseit, a gyermekek törvényellenes keresz-

lemét képezzük ; polgárt, midőn jogaival ós köteles-

telésót és áttérési

ségeivel

megismertetjük;

midőn eszméletében

a protestáns

vallásunk

elveit

keresztyént,

és az erkölcsi

eseteket

rendezték el, ós még is

kénytelenek vagyunk minden egyházi gyűlésen panaszt
emelni

a folytatott

törvényszegések

miatt,

melyek

életet felderítjük, hogy ezen fáklya világánál egyhá-

átalán meg nem büntettetnek. (Helyeslés.) Már a val-

zunk iránti kötelességeit tántorithatlanul teljesíthesse.

lásfelekezetek viszonosságáról szóló 1 8 6 8 . évi törvény-

(Élénk helyeslés.)

cikk csak addig mondatott érvényesnek, míg a vallás80

felekezetek egyenjogúsága törvény utján szabályoxtatnók, a vallás szabadságáról

alkotandó törvény évről

Báró Baldácsi alapítványára nézve, mely annak
halála után hazánk két prot. és áz unitáriusok egy-

évre kilátásba tétetik, hiszik-e helvét hitvallású prot.

házának

testvéreink,

tudakozások

hogy e kérdések

megoldhatók lehetnek,
Nem

helyesen

végzéseinknek lehst-e gyakor-

lati órvónyök a jelzett
nélkül?

zsinatunkban

törvények

lehet szándékom

e

előzetes

hozatala

kérdés

érdemébe

hogy

szabad
ós

ezen

rendelkezése

félreértések
ezen

zunknak a zsinati

a

eddigi

tartózkodása

iga-

Egyébiránt a mult óvi egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvének
niszteri

felvilágosítást

adhatják,
több

pontjaira

leiratokból

látni

nézve

kibocsátott

fogja a tisztelt

közgyűlés, hogy azon határozata,

mi-

egyetemes

érkeztek

hozzám,

ki kell jelentenem,

adományozási ü gyben báró Baldácsi

az egyes egyházkerületeknek

ügyben

annyi sok

eltávolitása végett az egye-

temes egyház szine előtt ezennel
miszerint

esnék,

folyamodványok

bocsátkozni, annyit azonban mondanom kellett egyházolásáúl.

alá

csakis

melyeknek

küldötteivel értekezvén,

magok

azonban

tanácsolom, hogy ezen adomány

az

egyházkerületek

magam

részéről azt

nyomán semminemű

kezességet vagy szavatosságot, vagy költségeket vagy
pereket el ne vállaljanak.

miszerint az egye-

Drezdában

lakó Sillig Apollonia végrendeletiig

temes tanügyi bizottság egyes esetekben, a körülmé-

9 0 0 0 márkot hagyományozott a drezdai Gusztáv-Adolf

nyekhez képest, némely tantárgyak, nóvszerint a görög

nőegyletnek azon meghagyással, hogy ezen töke

nyelv tanulása alól és az osztályugrás eseteiben föl-

mataiból legelőször is 6 0 0 márk szláv ajkú magyar

mentvónyt

érvényesnek

lelkészek özvegyeinek nyugdíjaztatására szolgáló alapra

el nem ismertetvén, ezen felmentés végleges megadása

fordittassók. Ezen összeg az egyetemes pénztárba 3 7 0

kizárólag a miniszter úr hatásköréhez tartozónak mon-

frttal be is szolgáltattatott, mire a trencséni esperes-

datott k i ;

ség az egész hagyományt saját lelkészeinek

adhasson,

miniszter úr által

továbbá a katholikus

egyházban ágy- és

özvegyei

asztaltól elválasztott s később az evangyelmi egyházba

részére igénybe vevé, mivel a

áttért és ott uj házasságra

lépett egyének házassá-

12 óv óta

gának ministeri rendelettel

nyilvánított

tózkodván, a körüllevő evaugeliumi egyházakat

sége ügyében

tett

feliratunknak

kedvező

érvényteleneredménye

nem volt.

tevó.

asszonyság,

át a teplici fürdőben tar-

dég meglátogatá és lelkészeinek ilynemű
kilátásba

Vonatkozólag az egyetemes iskolai, különösen az

több nyáron

boldogult

ka-

min-

alapítványt

E kórdós fölött majd az egyetemes

gyűlés fog határozni.

5 0 0 0 frtos Szunyogh-alapítványra jelenthetem,

hogy

Több

a Szunyog-féle csőd-per 26. óv után valahára

befe-

főiskolára,

év

előtt tervezett közös prot. theologiai

egyházunk

hívei részéről aláírt adakozá-

jeztetvén, 1 3 , 0 0 0 forintnyi összeg egyetemes pénztá-

sok visszaszerzésére

runkba be is fizettetett és így a pénzügyi bizottságnak

által hozott határozat folytán a superintendens urak

a számadásokról szóló jelentése tárgyalása alkalmával

megtévén

a tisztelt egyetemes közgyűlés a felett is határozni

vissza helv.

fog, váljon a behajtott 8 0 0 0

dunai

frtnyi kamathátralókkal

a

nézve,

lépéseket,

az

egyetemes közgyűlés

3 3 5 2 frtnyi összeg adatott

hitv. testvéreiuk által, egyszersmind a

egyházkerület

superintendense,

Török Pál úr

szaporodott Szunyog-féle alapítvány kamatja a fenálló

az akkori adakozásokra vonatkozó jegyzékeket nekem

iskolai ösztöndíjak nagyobbítására

átküldeni

vagy ujakra for-

szíveskedett,

elé terjesztetni

ditandó-e ?
Már a mult évi egyetemes

közgyűlésnek jelen-

démiánk

melyek az egyetemes gyűlés

fognak, mikor saját theologiai aka-

felállítása

tárgyalás

alá

kerülend.

Ezen

tettem, hogy gróf Blankenstein György végrendeletileg

akadémiára, ha Pozsony városában felállíttatnék, gróf

6 0 0 0 frtnyi tőkét hagyományozott azon célra,

Pálffy

hogy

annak jövedelme össztöndíjul adassék egy békés- vagy
biharmegyei

ágost. hitv. evang. theologusnak,

hozzám

legújabban intézett levelében

1 6 , 0 0 0 frtot ajánlott fel. (Éljenzés.)
Fel kell még említenem Pancsova városa evan-

ki a

theologiát a jenai egyetemen hallgatja. Ezen örökség

János

gelicus egyházában f. évi augusztus

12-én

felme-

ügyvédje ezen tökét teljesen biztosítottnak állítja, de

rült azon szomorú és botrányos esetet, miszerint a

tettleges kiadása azon viszálkodások elintézéséig füg-

papválasztás előmunkálataira vonatkozó egyházi gyű-

gesztetett fel,

lés a

melyek a kérdéses végrendelet

érvé-

városi hatóság által, a megnyitó ima közben

nyessége iránt az özvegy ós az illető örökösök közt

fel lett oszlatva. Az e tekintetben előttem is panaszt

támadtak.

emelő híveinket oda utasítottam,

hogy

először is az

esperességnél és annak utján az egyházkerületnél orvoslást

keressenek,

a mint is ez uton a baj eliga-

zittatott.
Végre szegény felekezeti néptanítóink jutalmazására minden egyházkerület részére 4 0 0 és igy
szesen

1600

frtot

ajánlok

ösz-

fel akkép, hogy ebből

minden kerületben 8 néptanító jutalmaztassók egyenként 5 0 frttal, oly módon, hogy
a

kebelében

alkalmazott

minden

esperesség

felekezeti néptanítók köziü

superintendensónek 3 egyént ajánljon, ki ezek közül,
a me^y

kerületben

pedig

8 esperességnél

több van

az összes ajánlottak közül 8-nak f, ó. november havában kifogja a díjt osztani. (Élénk éljenzés.) így a
hittan

hallgatók

serkentésére 1 0 0

aranyat ajánlok

fel, ugy hogy a pozsonyi, sopronyi ós eperjesi
tan!

intézeteknek egy-egy másod évi

ág. hitv.

szegény

lelkész, vagy

hit-

tanítványa, ki

felekezeti néptanító

fia, és képessége, szorgalma, erkölcsössége által, mind
a

mult,

alatt

mind

annyira

folyó 187 7/s iskolai óv első fele

a

kítüntetó

magát,

hogy a hittanárok

által megjutalmazás végett az illető

superintendens-

nek ajánlható, február hóban 2 5 aranynyal megajándékozandó.

A bányai egyházkerületben

nem létezvén,
végével

25

a szarvasi
arany

tanítványnak

a

hittanintézet

lyceumban a f. iskolai óv

superintendens úr által azon

adassék,

ki

egy

szegény ev. lelkész,

vagy felekezeti néptanító fia az ottani iskolai pályát
befejezvén,
magyar,

lelkészi

akár német

liumi hittani
által

éljenzés.)

lyceum
e

ós ennek folytán, akár

birodalmi ágost. hitv. evangé-

intézetnél

ós a szarvasi
nárai

pályára

theologiát hallgatni

készül

V I I . és YIIL osztályának ta-

jutalomra ajánltatik. (Zajos, hosszas

Ezzel

a

közgyűlés

iilósót megnyitottnak

nyilvánítom.

ISKOLAÜGY.
A tolnai reform, egyházmegye tanitó-egyletének
közgyűlése.
r

i

Elünk és mozgunk mi is. Ugy a tanitói kar tagjai,
mint lelkészeink és világi uraink között mindinkább általánossá lesz azon meggyőződés, hogy a tanügy terén
folyvást előbbre és előbbre kell haladnunk, s hogy a
munka sikeréhez mai napság kiválólag szükséges az
egyesülés, szükséges, hogy egy felől kezet fogjanak egymással, vállvetve dolgozzanak a tanitói kar tagjai, de
másrészről hogy kezet fogjanak egymással lelkészek, ta-

nítók, s a világi urak buzgóbbjai, hogy ugy egyesitett
erővel legyőzhessék a tanügy terén azon számos akadályt,
melyeket hol a nép értetlensége, anyagi szegénysége, a
tanügy iránti közömbössége, hol a tanügy munkásainak
hiányos képzettsége, lanyhasága szokott emelni. Lassan
megy a munka, de ha egymást támogatjuk, ha önmagunk és egymás szellemi képezésében folyvást fáradozunk, ha egymást buzdítjuk, lelkesítjük, az óhajtott siker nem fog elmaradni.
Ezek a célok lebegtek jórészt a tolnamegyei ref.
tanítók és több itteni tanügybarát előtt is, midőn a tanitói egyletet megalkották, s az évi közgyűlések tartását
elrendelték. Ezen célok lebeglek előtte, midőn szept. 18-án
Szekszárdon közelebbi közgyűlését tartotta.
Azon idő, melyet ez alkalommal a közügyek iránti
buzgóságáról ismeretes világi elnökünknek, P a p p Lajos
úrnak elnöklete alatt együtt töltöttünk, —• örömmel jelenthetem — hogy épen nem veszett kárba. Gyűlésünk
egyik érdekes mozzanatát a Papp Lajos úr által kitűzött
2 darab arany pályadíjra beérkezett pályamunka tárgyalása képezte.
A kitűzött pályadíjra egy munka érkezett be, mely
azon kérdésre ad feleletet, hogy „a tanitó miként képes
az erény némely magvait tanítványainak szivében élőfává n e v e l n i F e l e l e t : az által, ha reá szoktatja iskolás gyermekeit 1) a figyelemre, 2) szorgalomra, 3) tisztaságra, s 4) rendre. A biráló bizottsági tagok közül
K á l m á n Dezső lelkész úr írásban terjeszté elő véleményét, mely szerint a munka figyelemre, dicséretre s a
pályadíj elnyerésére méltó ; a másik biráló Gr ö d e K á r o l y lelkész úr pedig élőszóval, behatóan s kitűnő szakavatottsággal fejtegette a munkának árny- s fényoldalait,
nevezetesen szerinte célszerűbb lett volna, ha a bevezetésben a bibliára vonatkozó modor helyett, magoknak a
gyermekeknek egyéni természetűk fejtegetésével indul
meg a szerző, s a részleteknél is jobban kiterjeszkedik
a módszeies előadásra; de másrésziől talál benne több
oly jeles nézetet s nevelészeti elvet, melyek a munkát
dicséretre érdemesítik. Ezen bírálatok előrebocsátása után
a pályamű a közgyűlés előtt felolvastatott; s jutalomra
méltónak ítéltetett. Szerzőjeként a jeligés levélke felbontása után B a j á n L a j o s decsi tanitó tünt ki.
Nagy érdekeltséggel hallgatta továbbá a közgyűlés
B a b a y S á n d o r váralljai tanítónak a népiskolai tanteremben a földrajzból tartott módszertani mintaelőadását, mely dicséretre méltónak Ítéltetett.
Uj pályadíjul Papp Lajos elnök úr ismét két aranyat tűzött ki „bármelyik tantárgyból egy módszertani
előadásra a tanitó és gyermekek közötti beszélgetés alakjában," melyre azonban — mint önként értetik — csak
a tolnai ref. tanitó-egylet rendes tagjai pályázhatnak.
Ezek után felolvastatott a m. évi közgyűlés által kiküldött bizottságnak az iránti javaslata, hogy az elemi iskolák
egyes osztályaiban mely tantárgyak, minő felosztássá', s
mindegyikből mennyi tanittassék. A javaslat csekély
módosítással elfogadtatott, s a tanügyi bizottsághoz átté80*

tetni határoztatott. Ezen javaslatból, részint hogy ezt |
szélesebb körben is ismertté tegyük, s egyben másban
talán jó szolgálatot tegyünk, részint hogy kimutassuk
azon szinvonalat, melyre népisk. oktatásügyünket emelni
óhajtjuk, talán nem lesz felesleges az V. és VI. osztályra vonatkozó pontokat közölnünk. Melyek szerint
tanitandó lenne az V. osztályban : Vallástanból: Erkölcstudomány. Magyar nyelvtan : Az összetett mondatok ismertetése az olvasókönyv alapján, helyes-irási szabályok
összefoglalása. Számtan: Átmenet a törtszámok fogalmára,
a törtszámok ismertetése után átmenet a tizedes törtekre
és a tizedes törtekkeli miveletek. Földrajz : Európa földrajzának és az öt világrésznek általános ismertetése. Kézi
könyv Hajdú L. Történelem : Árpád házbóli királyok.
Természetrajz : Növény és Ásványtan. Dicséret: Ünnepi,
vasárnapi, köznapi, bűnbánati és urvacsorai énekek első
verse. É n e k : A zsoltárok és dicséretek rendes énekeltetése mellett, két hangú éneklés, világi darabok ^
és b
ismertetése. A VI. osztályban : Vallástan : Egyháztörténet a
káté szerint Magyarnyelv: Ügyiratok készítése. Számtan:
Arányok, hármas szabály, egyszerű és összetett kamatszámítás, társaság szabály. Mértan : Vonalzó, körző, mértékek
vonalok, szögek, ezek tulajdonságai, kisebb területek felmérése. Szám és mértanra vezérkönyvül ajánltatnak
Madzsar J. számtanán kivül „Számító Sokrates" mind a 6
osztályra és Mayer Miksa alakmér tana. Csillagászati földx'ajz : Gáspár Ignác nyomán. Történelem : Vegyes házbóli
királyoktól mai korig: Természettan : Orbán kézi könyve
szerint. É n e k : mint a fenntebbi osztályok. Polgári jogok
és kötelességek : Mayer Miksa kézi könyve szerint. Tornászat : Alsó három osztály szabad gyakorlatok és rend gyakorlatok, felső három osztály katonai és sorgyakorlatok ; szertornászat és végül szavalmányok.
Végül megjegyezzük, hogy a gyámegyleti pénztárban van 1398 frt, s követelés 209 frt. Az egylet tiszteletbeli tagjaiul megválasztattak: Borzsák E , Kálmán B.,
Megyeresi B. lelkész urak.

BELFÖLD.
A tiszáninneni ref. egyházkerület öszi közgyűlése.
A tiszáninneni ref. egyházkerület, f. évi szeptember
hó 27. és 28. napjain, az alsó zempléni egyházmegyében
levő m á d i egyház kebelében tartotta meg ez évi őszi
közgyűlését. Magát a közgyűlést hosszas, lelkes ünnepélyességek előzték meg, melyek már a szomszédos határban levő s z e r e n c s i indóházban vették kezdetüket.
Berobogván ugyanis szept. 26-án, délután a Miskolc felől
jövő vonat, ft. Kun Bertalan superintendens urat, ki az
alsó vidékekről jövő küldöttek társaságában érkezett meg,
a szerencsi járás szolgabirája üdvözölte • maga és vele
ünnepélyesen megjelent hivataltársai, sőt az egész megye
nevében, rövid, de emelkedett szavakban fejezvén ki
megérkezése feletti örömét s abbeli kivánatát, hogy főpásztorunkat az isteni gondviselés még igen sokáig tartsa

meg az egyház, haza s általában a köztársadalom javára.
E szívélyes üdvözlésre superintendens úr megadván a választ, egy hosszú, a szemnek jól eső kocsisor indult meg
a küldöttekkel és a vidékről érkezett vendégekkel a közel fekvő Mád felé, tarkázva az elsőbb kocsik mellett
, száguldó lovas kísérettel, szeszélyes alakú porfelleget
verve fel a gyöngén lengedező szél jó kedvű játékául.
Mintegy félórai menet után taracklövések jelezték a mádi
határ közelségét, a hová megérkezvén a menet, egy küldöttség élén K a 1 i c k y I s t v á n , Mád városának köztiszteletben álló főbírája, a gyűlés elfogadásának fáradhatlan lelkesiiltségű egyik főrendezője, fogadta azt, a város minden rangú és felekezetű lakosainak nevében. Erre
aztán megzendültek, felekezeti külömbség nélkül, Mád
tornyaiban a harangok s lélekemelő volt látni a város
utcáin azt a hullámzó néptömeget, melyben minden arcról egy-egy szives, barátságos „Isten hozta" sugárzott le;
várva, keresve, ki jut majd neki vendégül, remegve,
hogy a szerencsétől majd elesik. Igy érkezett meg a
menet a ref. iskola lak elé, a hol is annak bejáratánál,
nt. K ő r ö s s y I s t v á n , alsó zempléni esperes úr fogadta
superintendensünket, egy hosszabb és emelkedett szellemű
beszédben, egy részről egyházmegyéje nevében, másrészről a gyűlést elfogadó egyház részéről. Másnap a köztanácskozást megelőzőleg, a helybeli dalárda közreműködése, annak mindnyájunkat meglepő szabatos éneklése
mellett, köz istenitisztelet tartatott Kun Bertalan superintendens úr által, a melynek végeztével még egyszer
üdvözölvén egyháztanácsa nevében, R á c L a j o s mádi
lelkész úr a gyűlésen megjelent küldötteket, a köztanácskozás megnyittatott.
Mindenek el'5tt jelentvén superintendensünk, hogy
főgondnokunk ő exellentiájához más irányú halaszthatlan
elfoglaltatásai miatt nem lehet szerencsénk, szükség vau
azért társelnöki székének helyettesítésére s igy aztán
R a g á l y i G - y ö r g y úr foglalta el helyét. Nagyobb
horderejű tanácskozási tárgyaink sorrendjét egy t a n á r
v á l a s z t á s nyitotta meg. Ugyanis a sárospataki főiskola akadémiájában, egy jogtani tanszék megürülvén,
annak betöltése végett, már előbb pályázat tűzetett ki.
Beérkezett összesen 9 pályázat, mi is az akadémiai szék
ajánlatával együtt, közgyülésüuk ele terjesztetvén, a jelentkezők közül, egyhangúlag V i s k i K r i i z s e l y B á l i n t főiskolánk egykori növendéke, jelenleg a m.-sziget 1
jogakadémia tanára választatott meg. Mindenesetre méltán
örömmel tölthette el az egyházkerületet amaz érdekeltség
és főiskolánk iránti benső vonzalom, melyet a kitűnő
versenyzők becses jelentkezésük által tanúsítottak s melylyel a pályázatot oly gazdaggá tenni igyekeztek s én
csak a közhangulatnak adok kifejezést, midőn e részvétükért e helyen nyilvánosan is kifejezem köszönetünket.
Ezzel kapcsolatban több főiskolai tárgy vétetett
tárgyalás alá. T a r n ó c y T i v a d a r , sárospataki gymnasiumi tanár, huzamosabb betegeskedése miatt, a jelen
iskolai évre fölmentetvén a tanítástól, óráin tanártársai
osztoznak meg. Ugyancsak a sárospataki főiskolában az

oly sok idő óta vajúdó' tornacsarnok ügye végre szerencsés megoldáshoz jutott. Elhatároztatott nevezetesen, hogy
részint az építkezési összegből felmaradandó többlet, részint
a szétrongált uszodából félre tett pénzalap, részint a jövő
egyházlátogatás utján e célból eszközölt gyűjtés, egyenesen e célra fog fordíttatni, s a tornacsarnok építése ily
módon már a legközelebbi tavaszkor annyival is inkább
megkezdetik, mert az építkezésnél eszközölt régibb épületek szétrontása által, több oly anyag áll rendelkezésünk
alatt, melyet e célra igen előnyösen lehet értékesíteni.
Szóba jővén ezután, hogy főiskolai rajztanodánk
igen kis mértékben rendelkezik oly mintákkal, különösen
gipsz öntvényekkel, melyek a magasabb rajztanitáshoz,
a természet után megejtett levételhez szükségesek, intézkedés tétetett, hogy az úgynevezett szépészeti muzeum
alaptőkéjéből fog a mutatkozó szükséghez képest egy
bizonyos összeg e célra fordíttatni s részint az előlegezett
összeg törlesztésére, részint a rajziskola időnkénti felszerelésére, azon 2 forintból, melyet eddig a magánvizsgások a szépészeti muzeumra tartoztak fizetni, egy forint
állandóan a rajziskolának adatik át.
A főiskolai tápintézet felügyelőjének jelentéséből,
örömest vette egyházkerületünk tudomásul, hogy e megbecsülhetlen intézet, a legszigorúbb igényeknek megfelelőleg, lehet mondani a legnagyobb ízléssel berendeztetett, szépen törekszik s hogy ez évben 270 nél több ifjú
részesül áldásaiban s teljes ellátás mellett 114 még lakást is kap. Főiskolánk népességének, erejének, kétségen
kivül a tápintézet képezi egyik bő forrását; azért élet
és terjeszkedési kérdés az folyvást ránk nézve s bizonyára megérdemli, hogy állandó meleg szeretettel és k i j
tartó áldozatkészséggel öleljük azt mindenha keblünkre
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gondoskodjunk koronkint annak erősítésén, áldásainak
gazdagabbá tételén, sőt az érdekében eszközölt gyűjtés
különféle módjain.
Tápintézetről levén szó, tárgy altatott Dezső Lajos
sárospataki állami tanitóképezdei igazgató tanárnak a
főiskolai igazgatóhoz intézett s általa ide áttett levele,
melyben hivatkozott egy ministeriumi rendelet azon elvéx-e, hogy jótéteményre csak a legjobb előmenetelő s
legszegényebb ifjak vehetők fel, jelenti, hogy ez alapon
elhatároztatott, hogy azok, kik csak javitás utján vétettek felsőbb osztályba, teljes jótéteményben azaz köztartásban nem részesíthetők ; ezért, meg a ministerium által
engedélyezett 6000 frtot tevő, de a szükségletekhez képest csekély összeg miatt, a képezdei tanári testület az
egyházkerületi jótéteményesek közül csak 16-ot vett fel
egész köztartásba: 10-et pedig csak 9 frt havi segélyben
kiván részesíteni. Egyházkerületünk méltán keserű fájdalommal és megbotránkozással értesült e felterjesztés
alkalmából arról, hogy egyrészről a sárospataki képezdei
tanári kar, bizonyos merev alakban fölállított fegyelmezési elvek örve alatt, oly dologba avatkozott, a mely felett intézkedni kizárólagosan egyházkerületünknek van
joga, akkor, mikor eddig is mindenkor ő intézkedett
arról, hogy a kiszabott arányon belül, kik és mily föl-

tételek mellett vétessenek fel a képezdében egyházkerületi jótéteményre; másrészről pedig a magas ministerium, bizonyos megtakaritási szempontból, nem tekintve
a roppant áldozattételre, melyben egyházkerületünknek
a képezdére évenként fizetett 3000 frt kerül, egészen
más célra látszik fordítani az általunk adott összeget,
melynek fizptésénél oda tekintettünk s azt világosan is
föltételül fogadtuk el, hogy évenként 40 tanuló fog számunkra tanítóul képeztetni. Miért is a képezdei tanári
kar jogsértő eljárása ellen óvás tétetett; a jótéteményre
való kijelölés jogát, az egyházkerület mint eddig, ugy
ezután is magáénak tartja fel ; e mellett belátva azt,
hogy az általunk most fizetett 3000 frt összeg, más módon kezelve, ránk nézve nagyobb eredményt biztosíthat,
a ministerium fölirat utján megkerestetni határoztatott
az iránt, nem volna-e hajlandó ez okok alapján a közöttünk levő szerződés e pontját vagy megtartani s 40 tanulót képezni, vagy pedig azt feloldani, hogy szabad
kezet nyerve, a hitsorsosunkbeli képezdei növendékeket
sárospataki főiskolai tápintézetünkben látnók el; a midőn
is mi a 3000 frtért már nem 40, hanem 50 ifjút tudnánk köztartásban részesíteni ?
Ugyancsak az iskolai ügyekkel összeköttetésben
felolvastatott s élénk eszmecserére szolgáltatott alkalmat
néhány, superentendensi hivatalunkhoz s ennek utján az
iskolai igazgatóságokhoz intézett iskolaügyi ministeri leirat. A vallás és közoktatási ministerium ugy látszik következetesen teljes kiszámítással űzi abbeli politikáját,
hogy minél több-több tért foglaljon el autonomiánk határain s mintegy észrevétlenül, jól és ügyesen rejtegett
támadás által, minél több rést üssön önkormányzatunk
védbástyáin. Oly ügyek, melyek felett eddig szabadon
szükségeinkhez, körülményeinkhez képest rendelkeztünk
s a minőek például : egyik osztályból a másikba való
átlépés föltételei, az osztályok összevonása; némely tantárgyaktól való fölmentés ; a magánvizsgák fölvétele, a
jogi tanfolyamnak és tantárgyaknak a körülményekhez
képest lehetséges beosztása, valamennyien kivétetni szándékoztatnak, az emiitett ministeri leiratok által kezeink
közül; azért méltán emelkedtek fel erélyes, lelkes szavak e jogsérelmek ellen s határozatba ment, hogy a
többi testvér egyházkerületekkel egyetértve, intéztessék
felirat ez ügyben a ministeriumhoz ; sőt ha ennek kellő
sikere nem volna, s önkormányzati jogaink továbbra is
ily csekély mértékben részesülnének kíméletben, e tárgyban az országgyűlés is megkeresendő leszen.
Egyházi életünkre vonatkozólag mindjárt első helyen kell megemlítenem azt, hogy ez évi tavaszi közgyűlésünk határozatának értelmében, az egyházmegyéknek
véleményezés végett adatván ki az alsó zempléni egyházmegyének, a lelkészválasztásokról mutatkozó s a valódi értelemben vett szabad választást is nagy mértékben veszélyeztető visszaélések meggátlása céljából tett
azon indítványa, mely szerint mondatnék ki, hogy jövőben a szokásos törvények megtartása mellett megejtett
lelkészválasztás ellen kérvényezők, bizonyos meghatáro-

zott pénzösszeget tartozzanak letenni 5 az egyházmegyék,
kettő kivételével, elfogadhatónak véleményezték az inditványt. Miért is határozatképen kimondatott, hogy jövőre
a lelkészválasztás ellen kérvényezők 50 frtot tartoznak
ovadékpénz gyanánt folyamodványuk mellé csatolni,
mely összeg részükre csak azon esetben adatik vissza,
ha kérelmök majdan itéletileg alaposnak és jogosnak mondatik ki 5 mely esetben aztán, az ügy elintézésénél okozott költségeket a vesztes fél lizetendi s ez rajtok polgári
uton is behajtható.

ugy szólván csontvázakat összeállító tudósítói tisztem megengedné, e peres ügy érdekes reflexiókra szolgáltatna
alkalmat; minthogy azonban ez túl esik leírásom körén,
e helyen csak röviden annyit, hogy e peres ügynél a
gömöri egyházmegye és nagyérdemű esperese képében a
szigorú törvény igazsága és ama tiszteletre méltó kátói
szigorúságú eszménykép keltek tusára, mely a protestáns
papság erejének, díszének, dicsekvésének, hagyományos
kincsének, sőt megkülönböztető vonásának a tudományos
készültség mellett, a feddhetlen erkölcsi tisztaságot tartja
és hangsúlyozza; azért midőn a gömöri egyházmegye
és egyházkerületünk, mint ez törvényhozói részrehajlatlanságokhoz illett, ingadozás nélkül rámutatott amaz
elvre : „se ahoz ne tégy ; se abból el ne végy," a nt.
esperes úrnak méltán megnyugvást szerezhet azon tudat,
hogy az ily magasra mutató, fölemelő eszményképekért
való küzdelemben, a sok ponton alant járó és lassan haladó gyakorlati élettel szemben még elbukni is dicső!

Nagy fontosságúnak s magyarországi protestáns
egyházunk történetére nézve megbecsülhetlen intézkedésnek tartom azt is, mely szerint határozatképen kimondatott egy indítvány folytán, hogy az 1879 iki egyházlátogatás idejeig, köteles minden egyházkerületünkben
működő lelkész, saját egyházának történetét, a rendelke zésére álló íorrások alapján megirni s azt majdan az
egyházlátogatóknak átadni, hogy aztán az igy egybehordott történeti adatok nyomán, valaki egyházkerületünk
Közgazdasági dolgaink közül, a sárospataki főiskola
történetének megírására felkéressék. Egy teljes, küzdeltulajdonát képező, úgynevezett tul a bodrogi földek és a
mes, sok ponton dicső, tanulságos egyházi életünk megHorváth Mária hagyatékát képező détér-hajnácskői birírása csak ugy képzelhető, a roppant halmazt képező
tok ügyében tétettek intézkedések. Az elsőnek bérlője
adatok mellett, ha e tekintetben minden lelkész megFráter Sándor előadván folyamodványában, hogy a koteszi — a gyűjtést illetőleg — a magáét, azért szabad
ronkint fel-feltörő talajvíz, nagy mértékben csökkenti a
legyen remélenünk, hogy e tekinte ben senki sem borzad
birtok használhatóságát, egy küldöttség kinevezését kérte,
vissza a nehéz munkától.
mely véleményt adna a felől, mennyiben segítene e baOlvastatott és beható tanácskozás tárgyává tétetett jon, az általa ajánlatba hozott vizlevezetési csatornázási
a gömöri egyházmegyének az államsegély kiosztására
munkálat? Kérelmére a küldöttség kineveztetett. A dévonatkozó abbeli indítványa, mely szerint bizonyos arátér-hajnácskői birtokra nézve; ujabban is meggyőződött
nyos kulcs felvétele mellett, adatnék ki minden egyházegyházkerületünk, hogy az a mostani bérleti rendszer
megyének az államsegélynek őt megillető részlete, hogy
mellett távolról sem adja meg a nagyságához méit aráigy aztán minden egyházmegye fenforgó szükségeihez
nyos jövedelmet; miért is annak alkalmas időben és előképest oda fordítaná azt, hová legcélszerűbbnek látja.
nyös feltételek mellett való eladása határozatilag kimonEgyházkerületünk az államsegély kiosztásánál, eddigi
datott
eljárása által, minden jogos és méltányos igényt igyekeVégül megemlítve azt, hogy a gyűlés első napján
zett kielég teui; ugy hogy alapos panaszra e tekintetben
fényes közebéd tartatotf, a hol szárnyrakelt a sok fürge
egyik egyházmegyének sem lehet oka s minthogy eddigi
jó gondolat s virágesőkéüt omlott egymásután a poháreljárását az osztó igazság elvével minden tekintetben
köszöntés, s hogy az esti órákban superintendensünket
leginkább megegyezőnek tartja s egy igazságosabb, megfáklyás menettel tisztelte meg a mádi közönség, körülnyugtatóbb kulcsot képzelni sem tud s ilyennek kijelölé- i belől hű képét adtam ez évi őszi közgyűlésünknek s igy
sére maga a gömöri egyházmegye sem vállalkozott, azért
be is zárhatom tudósításomat.
indítványát el nem fogadhatta.
MITROVICS GYULA,
A felebbezett egyházi peres ügyek között legnevee. h. kerületi aljegyző.
zetesebb volt a b e j e i papválasztás kérdése. A gömöri
egyházmegye nem találván helyesnek nagyt. esperesének
a választás körüli eljárását és intézkedését, ez alapon
A dunántuli ref. egyházkerület közgyűlése
megsemmisité a megejtett választást; minthogy pedig a
nyomozaiok végett általa kiküldött bizottság megjelenése
folyó hó elsején s következő napjain Pápán tartatott megj
alkalmával az egyik jelölt a templomban megfeledkezett
Pap Gábor püspök és Pázmándi Lajos főiskolai gondnok,
papi állásáról s magaviselete által n.^gy mértékben megmint hivatalára nézve legidősebb s.-gondnok urak elnökalázta a hely szentségét s általános visszatetszést szült
lete alatt. Főbb és közérdekűbb tárgyak röviden :
botrányt követett el, Őt lelkészi oklevelétől, melyet egy
1. Mint már köztudomásu volt gyűlés előtt is, az
izben már csakis kegyelemből kapott vissza, ujolag megegyházi főjegyzői tisztségre Vályi Lajos eddigi aljegyző s
fosztá Ü elvevé mindenkorra hívhatási jogát. Egyházkekomáromi esperes úr választatott a gyülekezetek 230
rületünk a gömöri egyházmegyének kettős határozatát,
szavazatával.
indokaival együtt helybenhagj-á és megerősité. Ha száraz,
2. Az egyházi aljegyzői székre kijelöltettek Körmend

Sándor és Pereszlényi János urak, mint kik közül előbbi
111, utóbbi 53 szavazatot nyert az első szavazásnál. Ez
után még Csonka Ferenc veszprémi esperes úr nyert 48
szavazatot s így többen is kevesebbet.
3. Világi aljegyzőül választatott Véghely Dezső úr,
Veszprém egyházmegye főjegyzője, kitűnő magyar történészünk.
Pápai egyházmegye espereséül Bartalos Mihály úr
megerősíttetett, illetőleg fölesküdtetett.
4. Tanitóképezdére tett alapitványaikat Horváth Mihály mezőföldi esperes és Stettner Ignác nyárádi lelkész
urak 500—500 forintban, a gyűlés színe előtt, megérdemelt éljenek között lefizették.
5. Felemlítendő, hogy ugyancsak a tanitóképezdére
Polgárdi a mezőföldi egyházmegyéből esperesi uton küldött 84 frt 40 krt.
6. A főiskolára kibocsátott gyűjtő-ivek a legközelebbi gyűlésre, esperesi uton, beváratnak.
7. Vasmegyei tanfelügyelő és Nyitramegye főispánja
is felhívják püspök urat, hogy az elmúlt 2 évi, valamint az ez után történendő tanitóváltozások, az országos
tanitói nyugdíj rendezése és rendben tartása szempontjából
hozzájok fölterjesztessenek. Tudomásul szolgál, azonban
fájdalmas érzést keltett ez több szempontból, ugyanazért
püspök úr megbizatik, hogy a már ez érdemben tett felterjesztésére a választ sürgesse s a legközelebbi conventen,
a többi egyházkerületek képviselőivel a baj orvoslására
hatni igyekezzék.
8. N.-geresdi egyesség Budapesten október 11-én
leendő revideálása végetti az ágoátaiakkal közös összejövetelen képviselők lesznek az elnökségen kívül Beöthy
Zsigmond ő mltsága, és Micski Lajos, Pulai Kornél orsz.
képviselő urak.
9. Az egyetemes tanügyi bizottság után kerületünket
is illető könyvkiadó jogról, az, nem mond le, és ez a
Conventre megy.
10. Határozatba ment, hogy az állami vagy más
felekezeti iskolákban, intézetekben, a hit- és erkölcstant
illető lelkészeink tanitaní kötelesek.
11. Intézkedés történt a ker. gyűlést több év óta
foglalkodtató Csajághi Máté-féle alapítvány tekintetében,
illetőleg érdemében is. A levél árnok úr is átad minden
ez ügyre tartozó és található írásokat Molnár Béla
ügyvéd úrnak, kinél már a végrendelet hiteles másolata
meg van.
12. Jövőre a jegyzőkönyvi kivonatok a kellő számokkal ellátandók lesznek.
13. A párisi világkiállításon egyházkerületünk mint
olyan, nem állit ki.
14. Azon autonomiáDkat megszorító vallásministerj
leirat ellen, mely az osztály összevonásokról intézkedik, s
mely ennek jövőrei megengedését magának kívánja fentartani, kerületünk kérvényez feliratilag.
15. A kerületi pénzügyeket rendbeszedő bizottságba,
melynek elnöke az egyházker. e. főjegyző úr, elhalt Kovács József úr helyett Körmendi Sándor úr választatott.

Esperes urak felhivatnak, hogy egyházmegyéjükben levő
netáni kerületet illető hátralékok kimutatását a főjegyző
úrhoz beküldjék.
16. Cultusministeri leiratra vonatkozólag kimondatik,
hogy népiskoláink az országos törvény ide vonatkozó rendeletének megfelelőleg vannak már berendezve. A hat
osztály a tanterv szerint is elrendelve. A hol mégis hiány
mutatkoznék, felhivatnak esperes urak ezen hiány azonnali orvoslására.
17. A főiskola nagy részben b. emlékű Sárközi József úr által adott éremgyűjteményét Vetter Ottó, közös
hadseregbeli százados úr átvizsgálván két izben is, kitűnt,
hogy az értékes görög, barbar, római gyűjtemény áll 2305
drból, a kiválasztott és nem értékes 2301 darab. Midőn
nevezett százados úrnak a kerület köszönetet szavaz,
ugyanakkor tőle 18 darab régi aranyat 400 frton átvesz.
Erre gyűlt önkéntes adomány 68 frt 80 kr. A többi mig
ez uton begyül, a közpénztárból vétetik kölcsön.
18. Hit és erkölcstani népiskolai kézikönyvre Tóth
Ferenc kis kátéja helyett pályázat nyittatott. És a tanügyi bizottság jegyzőkönyveinek egyes pontjaira is történt
közérdekű határozat.
19. Pápa azon kérvénye, hogy lelkészi hivatalát 2
évig üresedésben tarthassa, nem adatik meg.
20. Szabályoztatott az, hogy a képezdészek miként
részesülnek jótéteményben.
21. Lelkész választási szt bályaink revisiójára tett
indítvány szavazat többséggel elejtetik.
22. Conventre meghívás hírül adatik, s elfogadtatik.
23. Unitárius testvéreink zsinatra vonatkozó azon
átirása, testvéri szeretettel fogadtatott.
24. Gyámolda-ügy a jövő gyűlés első tárgya leend.
25. Az államsegélyből 5°/0 levonatván, e miatt indokoltan felír az egyházkerület az illető helyre.
26. Komáromi segéd-lelkészeink azon kérvénye,
hogy ők a kápláni sorrend alól feloldassanak, nem adatott meg.
27. Számtalan tárgy van a mire jelentés váratik az
illetőktől.
28. Papnövendékeink anyagi helyzetét javitandó a
ft. egyházkerület elhatározta, hogy jövőre, és már ez évben, a papnövendékek tandíjt nem fizetnek, a szabályrendelkezés alá kerülő stipendiumok felét 50 frt 30 frt
stb. nyerendik, végre a legátióba is mindennemű specificatio ezennel eltöröltetik, hogy az illető papnövendékek
érdekei e tekintetben is meg ne rövidíttessenek.
29. Kt.-Lak és dákai viszályos ügyben újólag a
pápai egyházmegye bizatik meg ítélethozatal végett.
30. A lelkészválasztási törvényt tekintve, ha alaki
hiány van, vizsgáltat az egyházmegyei elnökség, s ennek
folytán itél a Consistorium.
31. Kéthelyi tanitó Király Dániel fölebbezett ügye
referálás végett kiadatik Horváth Lajos jogtanár úrnak.
32. Előfordult esetből kimondatik, hogy jövőre az
apelláták mellett iratjegyzék legyen.

33. A drégelypalánki egyházmegye elnöksége intetik, hogy a jövő gyűlésre a hátralékot az egyházmegyéből
behajtsa, vagy legalább a szükséges törvényes lépések
megtételét kimutassa, ellenesetben a felelősség terhe reá
nehezül.
34. A mely egyházmegyék még a zsinati előmunkálatokat be nem adták, uj évig ft. püspök úrnak beadják.
35. Gyimóti ügyben a vegyes deputatio munkálata
nem erősíttetett meg. ^
36. A ker. tanügyi bizottság jegyzőéül, titkárául
Szekeres Mihály választatott. Es még ezen kivül számos
tárgy forgott a zöld asztalon, de a közérdekűséget nem
igényelhetvén, rólok nem referálok.
SZEKERES

MIHÁLY,

ref. lelkész.

A bányai ev. egyházkerület közgyűlése.
A tulajdonképeni kerületi gyűlést megelőzte okt.
6-dikán a kerületi értekezlet, melyen b. R a d v á n s z k y
Antal kerületi felügyelő, jelezé a főbb tárgyakat, melyek
körül folyand a gyűlési tanácskozás.
Október 7-én délelőtti 11 órakor pedig megtartá a
kerületi gyámintézet az ünnepélyes istentiszteletet és közgyűlését. Az istentiszteletet G y ő r i V i l m o s végezé,
szónokolván 2 Mózses 25, 1. 2. 8 nyomán „A mi gyámintézeti t e v é k e n y s é g ü n k r ő l n e v e z e t e s e n annak nehezítő, lelkesítő és áldásos körülményeit tekintve. E beszéd mind természetes előadását, mind kerekded, hatásos
tárgyalását tekintve, megérdemelte volna, hogy ezeren
meg ezeren képezték volna annak hallgatóit s százra menve
a lelkesen hirdetett gyámintézeti eszme tapasztalóit.
De igy, fájdalom bár, de meg kell vallanunk, hogy a
lelkészeken és felügyelőkön kivül, igen gyér közönség
— töbnyire nok — képezték a hallgatóságot, mint kiáltó
ellentéte azon nagyszerű ünnepélynek, melyet egy szombat
esti eskető tüntetett fel ugyanezen istenházában. Az istentisztelet offertorinnimal végződött.
Az ünnepély után következett a gyámintézeti közgyűlés. Szavazatbontás után V e r e s P á l világi és S á rk á n y S á m u e l egyházi elnököknek hirdettettek ki.
Következett ezutáu segélyosztás, mely szerint S z e g e d kapta a 400 frtos szeretet-adományt. Továbbá 50
írtjával segélyeztetett : Újvidék, a bánáti missió, Ó-Buda,
Schíttriszberga, Salgótarján, Fóth és Jakabfalva. Kisebb
adományokat nyertek: Beska, Resica, N-Szt.-Mi klós,
Újpest, Szécsény, Csővár, Badin, Báth, Apatelek, Csömör,
Török-Becse. Fájdalom! mindössze csak 501 frt 80 kr.
volt elosztható. Mikor éri el a gyámintézet a GusztávAdolf-egylet egyes országos főegyleteit gyűjtésével ? A
nagy szükséglethez képest növekednie kellene a lelkesedésnek is ez ügy iránt, különben mindig csak alamizsnát
leszünk képesek nyújtani valódi segély helyett.
Hétfőn, okt. 8-án kezdetét vette a tulajdonképi kerületi közgyűlés. Világi elnök R a d v á n s z k y A n t a l

üdvözlő beszéde után ft. D r . S z e b e r é n y i G u s z t á v
superintendens felolvasá évi jelentését, mely a b. Baldácsi-féle alapítványról, a Békésben végezett püspöki látogatásról s a közadakozásokról szólott. Istennek hála
a homályt, melyet némely helyeu az anarchia borított
az egyházakra, túlsugározta a hithűség, a lelkészek és
tanítók lelkiismeretes és áldásos működésének s az egyházak zömének öröklött buzgalma !
A jelentés éljennel fogadtatván, egész kiterjedésében jegyzőkönyvbe igtattatni határoztatott.
Első tárgy volt a lelkészválasztást illető kerületi
utasitások módosítása, tekintettel oly egyházakra, melyek
üresedés esetében (mint pl. az orosházi) lelkészt választani vonakodnak. A munkálat elkészítésével egy választmány bízatott meg.
Jelentés tétetett azután a b. Baldácsi-féle alapról,
mely e lap olvasói előtt már eléggé ismeretes. Határoztatott, hogy az egyetemes gyűlés szólittassék fel, miszerint
az adományozó jótevőhöz egy közös küldöttséget meneszszen, mely mind a 4 egyházkerület háláját fejezze ki a
nagylelkű alapítványért.
A mult gyűlés évfordulója meghozta azon kegyeletes
intézkedések megnyitását is, melyekre kötelez minket a
legnagyobb hazai ev. lelkész, S z é k á c s nak neve és
érdeme. Tüzetesen körül íratott a cél, melyre egy „ S z é k á c s - a l a p í t v á n y " gyűjtésének folytatása elrendeltetett. E l a g g o t t l e l k é s z e k é s t a n á r o k
segél y e z é s e lesz az alapítvány célja, melyre a kerületi
híveinek áldozatkészsége felhivatik. P l a t t h y György
bizottsági elnök a gyűjtés kezdetét a célhoz méltónak
jelentvén be, a gyűjtés határidejét még egy évvel meghosszabbíttatni kéri, mi határozatba is ment.
Kineveztettek ezután a pénzügyi és tanügyi bizottságok, melyeknek jelentése a holnapi gyűlésre elváratik.
Kedden, október 9-én beterjesztetett legelsőbben is
a pénzügyi bizottság jelentése. Bevétel volt 12,462 frt,
kiadás 12,088 frt, kerületi vagyon 76,000 forint, mely a
mult évihez képest 2000 forint gyarapodást tüntet fel. E
pénztárban kezeltetik a Mokussinyi Mihály-féle 13,000
frt, a Németh István-féle 1400 frt és az Esztergályi Mihály-féle 315 frt alapítványok is.
A tanügyi bizottság jelentése szerint van a kerületnek 6 középiskolája. A selmecí lyceum, a szarvasi
gymnasium és tanitóképezde, a pesti főgymnasium, az
aszódi, békés-csabai és besztercebányai algymnasiumok
összesen 1363 tanulóval bírtak, kik között volt ágostai
608, helvét 104, r. kath. 191, görög 34, izraelita 427.
Ezen 68 tanár által vezetett intézetek felől dicséretes
haladás jelentetett be.
Egyik főügyét a kerületnek képezvén a b á n á t i
m i s s i ó is, felolvastatott az arról szóló jelentés. Két rendes lelkész gondozza a nagy szórványt s működésök áldása örvendetesen mutatkozik azon 4 uj anyaegyházban
és számos rendezett filiában, melyeket ez intézmény teremtett. Az elhagyatott, de felkeresett hitrokon megvigasztalt lelke, ha mást nem adhat is, hálaimát küld e

missióért az áldások Istenéhez. E missió kiérdemli mindvagyonállása világosan kimutatja, melyet a következőkben
nyájunk elismerését és támogatását.
kívánunk Önök tudomására hozni.
Az e lapokban is jelezve volt panesovai lelkészAz 1876. évi aug. 6-dikán tartott rendes közgyűlés
választási ügy is került szőnyegre. A meghasonlott egyjkve szerint 1876 évi julius végével az összes bevétel volt
ház, az izgatók megfékezése után, egyhangúlag megvá4609 frt 86 kr. 1876. augusztus 1-től ugyanazon év delasztotta lelkészét, Sehwalm Györgyöt.
cember végével befolyt, és pedig kegyadományok fejében
Bejelentetett azonban, hogy e béke mindaddig csak
342 frt 26 kr., községi tagoktól 40 frt, kamatok fejében
színleges maradand, mig bizonyos városi (még pedig kat70 frt 80 kr. — Tehát 1876. év végéveli összes bevéte
holikus) hivatalnokok a kormányhatalom utján nem fog5062 frt 92 kr.
nak arra szoríttatni, hogy az ev. egyház ügyeibe ne
A fenti jegyzőkönyvben részletezett kiadás tészen
avatkozzanak. A kitartó főesperesnek s több rendszerető
1349 frt 73 kr. kiadások 1876. évi augusztus 1-től ugyanegyháztagnak a kerület részéről elismerés szavaztatott.
azon év dec. végéig: a lelkész útiköltségeinek megtéAz orosháziak pedig, kik a második lelkészi állorítése fejében 55 frt 30 kr., temetőőr fizetése 25 frt, a
más megüresedése alkalmát arra akarták kizsákmányolni,
községi küldönc fizetése 10 frt, posta-illeték és táviratok
hogy az illető papi fizetést megcsonkítva, az elszakított
21 frt 95 kr., Írószerek és nyomtatványok 25 frt 10 kr.
értéken iskolát alapítsanak, méltóknak találtattak arra,
Összes kiadások 1477 frt 8 kr.
hogy azon esetben, ha az eddigi fizetés mellett vonaTehát maradt 1876. év végével tiszta vagyon 3575
kodnak papot választani, büntetésül az esperesség által | frt 84 kr., mely összeg képviseltetik: 1. befektetett tőke
beállítandó administratort kapjanak, az eddigi teljes papi
által 2873 frt 34 kr. 2. aláirt még kinlevő részletfizetések
fizetés mellett.
I 702 frt 50 kr.
Elosztatott az államsegély részint szegény egyházak
A hitrokoni áldozatkészség ezen fényes bizonyítéés papok közé, részint pedig a kerületi pénztár és a
kainak dacára, fájdalom, egy imaház felépítése lehetősékerületi özvegy árvaintézet javára juttatott egy-egy
gétől még igen távol állunk, miért is azon meggyőződéshez
jutottunk, hogy az erre szükségeltető alap létesítéséig évek
részlet.
fognak múlni. Ennélfogva mindenekelőtt, községi életünk
Végre indítvány tétetett a zsinatnak mielőbbi tarmegszilárdítása tekintetéből, egy lelkész meghívására kell
tása iránt és ez inditványnyal kapcsolatban bemutattatgondolnunk, ki egyszersmind a tanítói állást is ellátná.
tak a tiszántúli és dunántuii ref. superintendentiák felhívásai ugyan e tárgyban.
Pancsova anyaközségünk tőlünk mintegy 25 mértA kerület kijelenti, hogy a zsinattartás ügyét ereföldnyi távolságban lévén, az ottani lelkész idejövetele
tehát nehézkes, fáradalmas és költséges is, és egyátalában
detileg az ágostai egyház pendítette meg, nyomtatásban
megjelent „Előmunkálatait" az esperességekhez terjesz- ; csakis a szabad hajózási közlekedésnél lehetséges. Miután
tette, és a véleményeket összegyűjtötte, és igy örömmel j egy közelebbi ev. község nincsen, kénytelenitve voltunk
addig a templomi szertartások és az isteni tisztelet ellátása
fogadja a testvér superintendentiák ebbeli felhívásait.
tekintetéből
a románországbeli szörény-toronyi lelkészt
Azonban végleg nem határozhat mig az esperességi vélemények összesítve nem lesznek. E végből tehát jövő j meghívni, a mi mindig jelentékeny és tőkénket kisebbítő
költségekkel össze volt kötve, eltekintve attól, hogy m
május l-jét tűzi ki, melyen e vélemények összesítése b.
ily kérelmet csak ritkán intéztünk és melynek teljesítésére
Radvánszky Antal elnöklete alatt eszközöltessék. Maradunk tehát a készülés mellett és ha csak nem sürgetjük i nem mindig számíthatunk.
Gyermekeink minden vallásbeli oktatás nélkül nőaz országgyűlés által hozandó valllásügyi törvényeket,
nek fel ! Elhagyott más hitűek közt lévő községünkből
nem jutunk még soká a közérvényű egyházi alkothiányzik a hű pásztor, ki azt vezesse, ki azt szükségben
mányhoz.
és szomorúságban vigasztalja, ki azt az Ur kegyeiben
Ezután több íolyamodványi ügy elintézésével véget
bízásában buzdítsa.
ért azon közgyűlés, mely a tárgyak iránti érdekeltség
Áthatva azon meggyőződéstől, hogy az ily állapot
mellett a testvéri szeretet kapcsát a tagok közt újból
községünk további fenállására nézve veszélyes, s az e
megerősítette.
módon — ha mi itten az ev. hitnek erős bástyát akarunk
PIILOX.
alapítani — tovább fenn nem állhat, a presbyterium elhatározta : egész tevékenységét oda irányozni, hogy hitrokonainkat
és barátainkat, különösen pedig a Gusztáv
Az ó-orsovai egyesült prot. fiókegyházközség
Adolf alapítvány központi elöljáróságát és annak egyleteit
VI. rendes közgyűlése.
az erre szükségeltető segélyzésre megkéri, hogy azon
hiányoknak, egy saját lelkész meghívása, és községünknek
Az utolsó ülés jegyzőkönyve hitelesítése után a község
ebből kifolyó önállósága által elejét vehesse.
felügyelője üdvözli a jelenlévőket és következő jelentést
tészen: Van szerencsénk a t. gyülekezettel azon örvendetes tényt tudatni, hogy vállalatunk érdekében az áltaanos részvét mindenkor élénk volt, a mint azt községünk

Ezen cél elérése tekintetéből egy lelkész elláthatása
iránt évi segélyzésért folyamodni fogunk, mely tőkénk
utáni kamatainkkal egyetemben s a részünkről örömest
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hozzájáruló segélyezésekkel együtt elegendő lészen egy
évi 1000—1200 frtra menő szükségleteket fedezhetni.
Ha szerencsések leendünk,7 ezen kérelmünkre nézve

nünk, s éber, erőteljes támogatásáért, melyet fájdalom —
csak rövid ittléte alatt községünk érdekeinek haladására
szentelt, a legforróbb köszönetünket jegyzőkönyvileg kii fejeznünk.
#
meghallgatást és áldozatkész sziveket találhatni, akkor —
Általános helyeslés közt megtörténik. Erre egyházde csakis akkor, biztosan remélhetjük, hogy községünk
atyáúl N a g y István helybeli szolgabíró úr egyhangúlag
Magyarország legvégsőbb déli részén az evangelikus hitmegválasztatik, ki oda nyilatkozik, hogy ezen tisztséget
vallás előőrseként erősen szervezkedik és Isten tiszteletére
köszönettel elvállalj
azzal összekötött kötelességeket
virágzani fog.
örömest
és
a
lehető
legjobban
fogja teljesíteni.
A gyülekezet a presbyterium ezen nézeteinek helyes
A napirend 3. pontjának megfelelőleg méltóztassék
voltát elismervén, felhatalmazza azt egyúttal, hogy minden
a három számvizsgáló választását megejteni, de előbb mélerővel ezen értelemben tevékenykedjék E határozat eredtóztassanak szives tudomásul venni, hogy az itteni beteménye lőn, a szeretett hitrokonokhoz intézett azon segékintés
végett előterjesztett pénztári vizsgálat eredménye
lyezési felhívás, melyet Révész Bálint tiszántúli ref. supeszerint az előbbeni számvizsgálók a pénztár helyes kezerintendens és Szalai István békésbánáti ref. esperes urak,
léséről és a könyvvezetés célszerű voltáról mindenkor a
hiveik figyelmébe ajánlottak. Mi sem mulaszthatjuk el,
legelismerőbb módon nyilatkoztak.
hogy olvasóink részvétét föl ne hívjuk a következő felErre számvizsgálókul megválasztattak : Killiau O.
hívásra :
főmérnök, Szántó Jenő szolgabirói-segéd és Meith H. mér„Azon áldozatkész szeretet emlékezetében, melylyel
nök, kik is a választást készségesen elfogadták s a pénztári
egy ev. egyhközség megalapítása felsegélyzése céljából önökvizsgálat eredményét Írásban előterjeszteni megígérték.
hez intézett első kérelmünk oly hathatós módon pártolva
A napirend pontjai kimerítve lévén, végül felbátoritá
lőn, a legforróbb köszönettel párosult kötele-ségün' nek iselnök a jelenlévőket a gazdag áldást igérő cél elérése
merjük önöknek eddigi működésünkrőljelentést tenni Az Ur
iránti kitartásra, különösen felkéré az összes presbyteriumot
megáldotta kegyelmében vállalatunkat, de még igen távol
szilárd együttműködésre és az összes községi tagoknak
állunk a céltól. A miben legnagyobb hiányt szenvedünk,
istensegélyébeni bízása, hitrokonaink hű szeretete és hatazt Önök a VI. közgyűlés jelentéséből kiveendik. Közséhatós segélyezéséről meggyőződve — a gyűlést befejegünk további fenállhatására nézve a legjelentékenyebb
zettnek nyilvánítja.
szükségesség : egy lelkipásztor meghívása, minek létesítD R . B R A N D K Á R O L Y felügyelő. N E U W I R T H J Á N O S
hetése tekintetéből mi ismételve kérelmünkkel Önökhez
lovag, toll vivő. S T U P E MIKSA gondnok. H I L L E H E N R I K
járulunk. Ne hagyjatok el minket! Segítsetek itt is az
egyházatya. N A G Y ISTVÁN egyházatya. BÖHME K Á R O L Y
ev. hit tiszteletére egy bástyát alapítani, mely minden
FEKETE
LAJOS,
GRÓF
SAMU, K I S S J Ó Z S E F , K O V Á T S
időben bizonyságot fog tenni arról: hogy hűség és kitarSÁNDOR, M Ü L L E R SAMU presbyterek.
tás együtt működése mit képesek létesíteni. Kelt Orsován,
1877. évi április havában. Az egyesült prot. fiókegyház
községi presbyteriuma."
A zsinati előmunkálatok feletti véleményem
Miután ezen, községünk további fenállására nézve
oly jelentékeny ügy iránt, melynek keresztülvitelére a
sorsa.
legszorgalmatosabban törekedni fogunk, értekeztünk, —
II.
szabadjon kevés szavakkal temetőnk felszenteléséről emlékeznünk, mely községünkbeii első haláleset alkalmából
Midőn felolvasásomnak azon részét egész teljességében őszintén közlöttem, a mely Rákosi tiszttárs szerint
m. é. szept. 27-én Mielitz V. szőrény-toronyi ev. lelkész
vihart jósló csendet eszközlött: szükségesnek látom előáltal a községi lakosok nagyszámú részvéte s a helybeli
adni az esperességi bizottságnak e részen tett azon módoférfidalárda közreműködése mellett a legünnepélyesebb
sítását is, melyet az jónak látott tenni.
módon tartatott meg.
Az általunk alapitott temetkezési-egylet nemcsak
A módosítás, értekezésem azon táján történt, ahol
azt mondám, hogy ha a dogmák, a symbolikus könyvek
ezen első haláleset, de még inkább a másodiknál célszeszavain, kifejezésein, tehát stylaris tekintetben kellene a
rűségét bebizonyította, mivel annak alapjából egy, beteg
zsinatnak javítást tenni: már akkor is fontos teendőt véférjével és 4 apró gyermekkel terhelt utazás közben, itten
gezne ; megszüntetné az okot, a mely saját felekezetünkelhalálozott nő temetkezési, valamint a lelkész utazási
ben (most jőn a módosítás) „elvi meghasonlást, indifferenköltségeit fedezni lehetett. Ezen alap készpénzbeli állása
tismust szül. E tekintetből tehát a kifejezéseket moderni1876. év végével csak 69 frtot tett, miért is annak nazálni
szükséges, a dogmákat a nyelv jelen fejlődési fokának
gyobbitása céljából fovábbi kegyes adományokért esemegfelelő kifejezésekbe foglalni, a nélkül azonban, hogy
dezünk.
a dogmai fogalom változást szenvedne."
A napirend 2. pontjára áttérve, egy uj egyház-atya
megválasztása következett. Ezelőtt azonban engedjenek
ezen állás volt viselőjéről az innen hivatalosan elhelyezett
m. k. folyammérnök Raisz Ede úrról tisztelettel emlékez-

Ennyi a módosítás ; a kihagyás pedig azon részre
vonatkozik, a melyben a hyperorthodoxismusról, az unitarismusró! szóltam s vonatkozik azon zárjelre, a melyben

Czeldernek a csodákról irt cikkeit s Szász Gerőnek „a
titkok szükségét a vallásban" tárgyazó beszédét példakép
érintém
S most itt a helye, hogy mérlegelje az olvasó is,
liogy esp. bizottságunk módosítása s kihagyása tulajdoniépen mit és mennyit mond ?
Az én nézetem szerint elsőben is annyit, a mennyit
én, csakhogy világosabban s műszavakkal fejezte ki azt,
a mit én is céloztam kifejezni, de a mi az általam használt szavakban s szófüzésben gyarlón ütött k i ; másodszor
majdnem többet is mond, mint én, midőn bátor volt a
modernizálás kifejezését használni s végre nem sokkal
kevesebbet mond nálamnál abban, midőn a dogmai fogalom változatlanságát hangsúlyozta.
Mind ebből kétségtelenül világos azonban, hogy én
is, a bizottság is óhajt valamit, óhajtja a javítást, reformot
s óhajtja azért, mert rothadást észlel Dániában.
Én az élet-tapasztalatok által taníttatva irtam azt,
a mit megirtam. Eszmélni kezdő koromban s ifjúságom
idején saját füleimmel hallottam, a mire céloztam. A tanitói, tanári s papi pályámon felette sok alkalmam volt
megfordulni oly körökben, a melyekben a vallás tárgyai
jöttek szóba. Hiven emlékszem a nyilatkozatokra, a
támadásokra, melyeket egyházunk saját fiai intéztek, ennek némely elavult s testi jelentésű szavakba foglalt
tanai ellen Megdöbbentem, mikor láttam, hogy tisztes férfiak
elménckedés, élcelés tárgyává teszik a szent dolgokat gyarló
kifejefcések miatt. Pirultam, mikor később védelemre kelve,
a szavak mezetlen értelmére voltam utasitva, mint a melyekben a támadók szerint képtelenségek rejlenek. Hiába
való volt a magyarázat, a felelet az volt: így van megírva, mért nem változtattok rajtok helyes értelemben.
miért hangoztatjátok itt-ott predikatiótokban is stb.
Meg is fogadtam, hogy minden kínálkozó alkalmat
és tért meg fogok ragadni a félreértések eloszlatására.
És mert az egyház iránti hidegség és közöny forrásának
épen az ily dolgokat tapasztaltam, nem szűnöm hirdetni
a javitás szükségét.
Ez elhatározásom mellett azonban halálra szomorodott vallásom szentségének megőrzéséért, de egyszersmind
tiszta fénybe helyezéséért hevülő lelkem, midőn látnom
kelle támadni a harcot, mely az előretörekvés megakadályozása tekintetéből „nihilismus! rombolás!" harci riadó
szavakkal lett az egyház dicstelenitésére szítva. S itt nem
azon tisztességes fegyverekkel küzdő s a mérséklet határai
közt mozgó ügybarátokat értem, kik tartózkodva, lassan,
vigyázva akarnak haladni, hanem azokat, a kiknek szájában a hitvédelem szava csak pengő érc és csengő cimbalom, undokság és piszok s a kikről megvagyok győződve, hogy nem az ügyszeretet őszinte, tiszta buzgalma
ragadja, hanem csak a hősködés, a szerepelhetnémség
vágya, vagy pedig elmebeli korlátoltság, de mindenesetre
hitetlenséggel karöltve járó vad indulat s a kik nem is
tudják mit cselekesznek s hasonlók a „Neue Evang. Kirchenzeitung" ama cikkírójához, a ki f. é. jul. 7. és 27-ik
zámban „Der Ernát unserer kirchlichen Lage" éktelenül
s

azt kiabálja : „wenn es erlaubt ist in einer und der selben
Kirche Gott zu bekennen, der Wunder thut und — diesen
Gott zu leugntm ; Christum zu bekennen, der von Hiúiméi gekommen, von der Jungfrau Maria geboren, vom
Tode auferstanden und gen Himmel gefahren ist — und
diesen Christum zu leugnen ; das Evangélium, als die
geoffenbarte Wahrheit zu bekennen und — dies Evangelium zu bestreiten : dann ist die Kirche keine Grundfeste
der Wahrheit, sondern Disputirsaal, dann ist sie überflüssig;" mintha bizony azok a kik a javitást óhajtjuk,
sürgetik vagy épen követelik, már azért Isten-Krisztus
tagadók, Evangyeliom megvetők volnának; holott igazhivőségöket épen az bizonyítja, hogy hivek mind halálig
ahoz, a ki fiát küldé, hogy valaki hiszen ő benne, el ne
vesszen, hanem örök életet nyerjen s csak az az óhajtásuk, hogy ne kelljen kerülgetniük oly kifejezéseket, mint
a minőket gonosz módon a zajt ütő, a ki szól ugyan a
szűz Máriától született Krisztusról, de annak szentlélektől való fogantatását mintegy szégyenli pengetni, hanem
a világért sem javasolná, hogy ugyan próbáljuk meg e
kifejezést modernizálás által mindenkire nézve elfogadhatóvá tenni s vegyük elejét, hogy Németországban ugyancsak a „Kirchenzeitung" állítása szerint a „Hiszek egyet"
tehát az apostoli hitvallást olvasó papra ne lövöldözzenek.
A háborgó tenger azonban legalább nálunk csendesedik s habár dult, — megtermett, megteremtett mégis
egyet — egy gyöngyöt, minkét részen a javitás szükségének beismerését.
Nem vagyunk sem elfogultak, sem látva nem látók, hogy ki ne jelentsük, miszerint a debreceni egyházi
szakközlönyök nem egy cikkírójában felismerjük a nemes
indulatot, a reformok utáni hő vágyódást, óh igen, azok
közül nem egy adott kifejezést lelke világosság után sóvárgó törekvésének. Ha elegendő idővel és az illető közlönyök minden számával rendelkezném, sorba szedném
az azokban rejlő adatokat, bebizonyítására annak, hogy
azokban is él a reform utáni nemes ösztön.
Hogy többet ne mondjak álljon itt e két adat :
A „Figyelmező" 1873 ik évfolyamának Vl-ik füzete, juniusi száma 268-ik lapján ez olvasható : „óhajtandó
volna, ha symbolikus könyveink szövege érthetőbbé tétetnék, a mai irály szabályai szerint uj alakba öntetnék
s kellő magyarázattal elláttatnék. Ha nem csalódom,
e tárgyban tétetett ugyan némi intézkedés s némelyek
felszóllittattak e korszerű, csaknem halaszthatlanná vált
(lám!) munkára. Hol késnek az éji homályban? Az
egyházkerületi gyűlés által sürgetnünk kellene őket
Az „Evangyeliomi Protestáns Lap" f. évi 27-ik számában pedig az áll : „A beidelbergi káté sem maradhat
meg már tovább jelenlegi fordításában. Valóban a szó
teljes értelmében szégyen reánk nézve, hogy az még
mindig azon érthetetlen magyar stylusban van kezeink
között, melyre az évtizedekkel ezelőtt lefordíttatott. Ha
egyesek e tekintetben nem intézkedhetnek, az egyházkerületeknek egyetértőleg kellene uj fordítást eszközöltetni
Az is kívánatos volna, hogy az újonnan lefordított káté
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kiadásából, az eddigiben meglevő felesleges s a tárgynak
igen sokszor határozottan ellentmondó szentirásbeli idézetek is kihagyassanak s egyszersmind magyarázó jegyzetekkel láttatnék az el.
íme csak két idézet. Pedig e kettőn felül számtalan, sőt mellettem még hatalmasabban szólót olvastam.
Sajnálom, hogy különösen egyre hirtelenében nem tudtam ráakadni. Ebben ugyanis több oly tárgy volt egyenesen meg is nevezve, melyeket a cikkiró az egyház java
érdekében megváltoztatandóknak s általa ajánlott kifejezésekkel helyettesitendoknek élénken hangsúlyoz.
Ha tehát csak annyit javítunk is, a mennyit az u.
n. orthodox párt óhajt, már akkor is előbbre mentünk a
haladás ösvényén s Krisztus tanát, az üdvösségnek eme
világát kiragadtuk a véka alól, hogy fényljék azoknak,
a kik a vékán keresztül — jogosan, méltán — sötétnek
találták. Megszüntetjük a vallásos keblek háborgását s
leszen csend a zajló tengeren.
Természetesen, hogy jó lenne kimutatni a javítandó,
a módosítandó helyeket. Tudnék én is több ilyenre nem
csak rámutatni, de helyettesítendő javításokat indítványozni. Azonban ennek, szerintem nem épen s kiválóan
a papoktól kellene eredni. Ha a zsinati előmunkálatok le
voltak küldve az egyházakhoz, küldessék azokhoz le
ama kérdés is, hogy melyik egyház mit és mi által látna
javítandónak. Hadd érvényesítenék óhajtásaikat különösen
a világiak s hadd érvényesítenék ugyanazon felvilágosításaikat a lelkipásztorok, ha az óhajtások túlságba, vagy
ferdeségekbe mennének által, a zsinat az igy egybegyűlendő tárgy-halmazból majd kiszedné a szükséges jót,
belátása szerint az üdvöst s bizonynyal az egyház megujodását eszközlené. Lehet, hogy valaki ezt ez idő szerint kivihetetlennek tartja ? E kérdést nem mérlegelem.
Lehet, hogy más, más modus procedendit tart célra vezetőbbnek. Legyen !
Annyit velem együtt mindenkinek be kell ismerni,
hogy az ily reformokat a zsinati előmunkálatok érlelésénél kellene jóindulatúlag megbeszélni, otthon hagyva
a fegyvereket, a harci szenvedélyt, a szereplési vágyat,
hozva csupán szeretetet, nemes szándékot, egyház iránti
buzgóságot.
Ily szándék által volt vezéreltetve a pestmegyei
ev. esperesség munkámat átnéző bizottsága, a midőn az
I. sz. alatt közlött szakaszt olvasta s módosította.
Rákosi tiszttársam tehát tévedett, a midőn esperességünk lelkészkarát kétes szinben helyezni iparkodott,
olyast mondva, a miből csaknem feltehető lenne, mintha
az a reformoktól teljesen idegenkednék Epen azért láttam szükségesnek nem annyira magam, mint inkább és
csakis tiszttársaim eljárásának rehabilitása tekintetéből
közleni az eddig mondottakat. S ezek után rátérek munkám megtámadott részére is. A nyilvánosságtól e tekintetben sincs okom félni; az Ítéletet elviselem, bármint
üssön az ki.
(Vége következik.)

MARGÓCSY J Ó Z S E F ,

irsai ev. lelkész.

RÉGISÉGEK.
Boldog emlékű Tóth Ferenc pápai ref. lelkész és
dunántúli superintendens, 1837. jul 5-én a superintendentiája levéltárának egy kézirati könyvet ajándékozott, mely
elébb Zámolyi István dudasi, később Szathmári Ács András adásteveli lelkész tulajdona volt, kitől is a nagynevű
püspök közvetítésével nyerte meg azt egyházkerületünk.
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A mi készíttetési idejét illeti, az, korábbi 1760-nál,
a mikor kezdette dudasi lelkészségét Zámolyi, de hogy ki
által, és mégis mikor Íratott, bizonyossággal tudni nem
lehet.
Nevezetes egy mű ez a mi öreg kéziratosunk. Betűi
már sárgák, alig olvashatók, ám de az a gondos, nagyhírű egyháztörténész, a jó superintendens mindenütt ott
hagyta gondos kezét. Itt számozott, amott igazított, itt
megjegyzett, és az ő tentája ma is fekete mint a bogár.
A tartalom pedig gazdag, változatos, egy olvasott gyűjtő
munkája ez. Sokat megmond, a mit mi nem tudtunk vagy
legalább is másként tudtunk.
Q-ondolkodtam, minő alakban lesz leggyakorlatibb
e kéziratosunk ismertetése; egyes művek kiirása által-e
vagy pedig az egyes cimek és ezzel a tartalom ismertetése által ? Ez utóbbit választám, mi nem zárja ki az
egyes cimek bővebb magyarázatát.
I. 1 —19 lapon latinul sz. irati helyek olvashatók
ezen cimmel: ^Miracula per Mosem et pro Mose facta.<(
II. »tTeróbódm hogy vétekbe ejtette az Ezraelt (így)
említtetik XXL11 a 20-dik lapon. Erre királyok I. és II.
könyvéből 21 szent irati hely olvasható magyarúl.
III. Adatott a Tűz az Égből csudálatosan az Úrtól
az áldozatokra 21-dik lapon 5 sz. irati hely magyarúl.
Tűz szállott le az égből büntetésül 21-ik lapon 6 sz. irati
helylyel magyarúl. Ezután vegyes iratok következnek
latinul, magyarúl u. m. »Carmina vetusta% »Krisztus szolgáirólj,
Krisztus emberi természetéről»
Krisztus születéséről"-, -^szenvedéséről", »Judásról stb..."»Nagy Sándor sírirata", »Férjek nők kötelességeiről" stb. stb. Cyrus,
Semyramis siriratai stb. »Pápai traditiók* 92—94 lapokon. Ezekből lássunk néhányat:
„Ily emberi szerzés, hogy bizonyos napokban a
pápa olajjal egyelített lépes viaszból apró bárány képeket csinál, azokat Isten bárányának nevezi és ezekről a
képekről azt tanítja, hogy a ki nyakában viseli, szintén
ugy elmossa bűnét, mint a Krisztus vére, a villámlást
elűzi, gyermekszülésben megtart, tűztől, víztől oltalmaz."
»Innocentius pápa tiltá meg az urvacsorájának második
részét a községtől a lateranumi conciliumban. Eugenius
IV. a basiliai conciliumban ennek ellene végezett." » I I I .
Ince és III. Honorius szerzék, hogy az urvacsorájabeli
ostya a templomban másszorra is megtartassék, Clemens
csak más napra is nem tartotta meg."

» Vitalianus II. et Agato I. a misének deák nyelven való mondását gondolák. Nicolaus II. megengedte a
Tótoknak és Lengyeleknek született nyelveken mondani."
»Johannes XXIII. nagy ellensége volt a képeknek."
»Antheus azt rendelte, hogy a ki püspök nem volt,
az pápává ne lehessen" mégis Constantinus II. Benedictus VIII. csak laicusok, egyházi emberek sem voltanak.
Igy megy ez a mulatságos ellentét tovább. Ellenmondanak a csalhatatlanok egymásnak egyre-másra.
»Benedictus IX
nagy ördöngös vala, és a mely
asszonyokat akart varázslásával (?) magához bűvölte
„Johannes XXI. et alii csak irást sem tudtak, mégis
pápaságra mentenek."
Gregorius 1. tiltá meg bojt napokon a hús-ételt,
tej vaj és tyúkmony ételt contra a S. Pauli a ki ezt
ördögi tudománynak nevezi. I Tim. 1. 3.
Innocentius III. találá a fülbe való gyónást. Nectarius Constantinápolyi patriarcha a gyónásnak szine alatt
esett paráznaságért a súgva való gyónást megtiltá.
„Honorius III. szerzé az ostyának a misében való
felmutatását, Gregorius IX. ahoz a csöngetést szerzé."
„Innocentius IV. pedig (ki oly istentelen vala, hogy
a misemondóval az ostyában mérget parancsola beadni
a császárnak Ilonorius IV. (parancsolá, hogy az emberek akkor térdre essenek, mikor az ostya felmutatódik."
Zephirus a fakehely helyett üveget, Urbánus pedig
az üveg helyett arany és ezüst kelyheket rendele az
urvacsorához."
(Folytatása következik.)
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KÜLFÖLDI EGYHÁZ És ISKOLA.
A bibornok-kamarás.
A pápa minden év szeptember utolján egy consistoriumot szokott tartani. Az ez évi szept. 21-én taitott
consistoriumban a többek között egy kiváló érdelcességü
tárgy került szőnyegre, melylyel sokáig fognak Rómában
foglalkozni.
E tárrgy nem egyéb, mint az uj binornok-kamarás
kijelölésének kérdése.
A bibornok-kamarás egykor s kivált a szent szék
üressége alatt mind az államban, mind az egyházban nagyon nagy személy volt. Dacára azonban folytonosan
kevesbülő tekintélyének, mely a világi hatalom elvesztése
folytán ma már csak a réginek árnyéka, mégis a római
curia méltóságai között a pápa után a legelső.
IX. Pius a bibornok-kamarás főjogait 1849-ben
m o t u p r o p r i o a következőkben határozta meg: elnököl az apostoli házban vagy a p r o t r i b u n a l i ülésező államjószági törvényszéken ; meghatározza a jószágok
bérletét, felmondását, haszonélvezetét, vagy bármely más
szokásban volt privilégium fölfüggesztését ; igazgatja a

római universitast főkancellári címmel; itt ő adja ki az
okleveleket; kormányozza Róma városát és kerületét
egy albibornok kamarás segélyével, felruházva minden
rendőri felügyelettel ; constatálja a pápa halála után a
pápa hullájának azonosságát; ez esetben az uj pápa választásig gyakorolja a végrehajtó hatalmat három bibornok segélyével, kiket a Szent-Collegium minden három
napban fölcserél, pénzt veret nem saját arcképére, hanem
csupán címereire a s e d e v a c o n t e legendájával, bebalzsamozás után átadja a pápa testét a Szent Péterféle papi rendnek, mely azt a bazilika kápolnájában kiteszi ; elkészíti az inventariumot mindarról, a mi csak a
pápa lakásában foglaltatik; őrizteti a palotát i n t u s e t
e x t r a ; gondoskodik a pápa temetéséről és a conclave
tartásáról stb.
Látni való tehát, hogy a bibornok kamarásnak egykor igen szélesen kiterjedt hatalma volt. Mióta a szent
szék világi hatalmát elvesztette, szerepe szűk körre szorult ugyan, mivel a pápa él, de a főpapi trón megürülése esetében hivatalos működése ismét visszanyeri fontosságát. Ott lesz mindjárt a conclave tartása, melynek
miként eszközlése a bibornokkarnarás joga, s hihetőleg
azt a titkos helyet is, hova IX. Pius titokzatos bullája
elrejtetett egyedül csak ő ismeri.
Azt a praelatust, — kire e tekintély ruháztatik, —
a pápa nevezi ki, vagyis proclamálja a consistoriumban
a bibornokokhoz intézett ezen sacramentalis kérdés után :
Q u i d v o b i s v i d e t u r ? Azután átadja neki a sym.
bolikus botot igy szólván : A c c i p e b a c u l u m j u r i s d i c t i o n i s e t a u c t o r í t a t i s . E botot a bibornok-kamarás átnyújtja az albibornok-kamarásnak e szavak kíséretében : E t t u a c c i p e b a c u l u m e t e s t o
v
i c e - e a m e r a r i u s d e e o n s e n s u Dornini N o s t r i
P a p a e.
Nem kell azonban hinni, hogy a bibornokoknak a
kinevezésnél — habár látszólag részt vesznek is a tanácskozásban — a legcsekélyebb befolyásuk is volna;
külső forma az csupán, hogy régi szokásnak eleget tegyenek, mely szerint a pápa megkérdezi tőlök, hogy a választásban megegyeznek-e ; a leggyöngébb észrevétel sincs
nekik megengedve. Ugyanez a kérdés tétetik föl minden
uj bibornok kinevezésekor is, de itt is csak külső formából, mert jól tudja mindegyik, hogy az egyedüli felelet
csak a teljes helybenhagyás lehet. IX. Pius 32 éves uralkodása alatt egyetlen egyszer volt csak eltérő felelet
egy bibornokságra promovcálás alkalmával. A pápa azt
válaszolta, hogy ő azt a szerencsétlent, ki az ő választását gáncsolni merészelte, őrültnek tekinti s azzal tovább
ment.
Azóta a consistoriumban a legcsekélyebb látszólagos ellenvetés sem nyilvánult. Igy a 21-ikében sem.
Ekkor bibornok-kamarásnak, — mint azt már előre rebesgették Rómában, — Pecci bibornok, Perugiai érsek
neveztetett ki.
A

Renaissance után

HETESY VICTOR
lelkész.

I R O D A L O M .

Zih Károly békésszentandrási ügybuzgó ref. rektor,
szerkesztőségünkhöz egy gyüjtőívet küldött be, melyen
néptanitótársaihoz fordulva, a következőket adja elő :
Szabad legyen alábbi megrendelési felhívásomat pártfogásába ajánlanom. Több ideje már, hogy „Halotti búcsúztatók" cim alatt egy könyv kiadását terveztem. Most
azonban e tervtől elállva, azon gondolatra jöttem, hogy
célomat inkább elérhetem, a gyász esetek különfélesége
szerint alakult igényeknek jobban megfelelhetek, ha tért
az egyesült erők munkásságának nyitok, mint egyedül
szerény tehetségemre támaszkodva. Ezért elhatároztam,
hogy egy vállalatot indítok meg „Protestáns népszerű
halotti búcsúztatók gyűjteménye" cím alatt, negyedévenként 5 ívnyi tartalommal megjelenendő -füzetekben, a
melyek tartalmát részint saját munkáim, részint a néptanító társaim által kinyomatásra szánt, s hozzám beküldött búcsúztatók fogják képezni. Azt hiszem hogy e
vállalat megindítása tanító-társaimnak érdekében fekszik,
ezért bizalommal kérem fel, hogy szellemi és anyagi pártfogásokat ezúttal ne vonják meg tőlem, ki azt megérdemelni tehetségem szerint igyekezni fogok. Egy egész évj
folyam (20 ív) mindig bérmentesen küldött 4 füzet (színes
borítékban, fűzve), ára csak 1 frt 40 kr. leend. Az első
füzet megjelenik október hóban. Eddigelé több jeles képzettségű társak ígérték meg szellemi közreműködésöket,
s reményem van, hogy ezek száma még növekedik. Kinyomatásra szánt kéziratokat már most elfogadok, s hogy
így az első füzet is annál tartalomdúsabb legyen s azokat nevemre címezve kérem hozzám Békés-Szt-Andrásra,
u. p. Puszta-Poó, küldeni.

folyó évi október hó 6 dik délután fél 3 órakor tétettek
örök nyugalomra. Técső város ily impozáns temetést még
nem látott. Az elhunytnak nemcsak hívei voltak ünnepi
díszben, hanem a szomszéd községek egyszerű és intelligens emberei is eljöttek ez utolsó tisztességtételre .Legszebbvolt talán, hogy a derék bedoi oroszok testületileg
jelentek meg,azt mondván : eljöttünk azt sírjába kisérni,
ki mindig azt tanította, hogy békés szmoszédságban kell
nekünk egymással élni. A halottas háznál Técső össszes
lakosságán felül ott voltak a m.-szigeti ref. lyceum tanári
kara, ott a bustyaházi lelkes tűzoltók díszbe öltözve, Denk
A. vezetése mellett, továbbá Husztról, Urmezőről, Szigetről, Taraczközről, Hosszúmezőről igen sok nemes érzésű
ember. A derék pap fölött S z i l á g y i István m.-szigeti
igazgató, m. akadémiai tag tartott beszédet; beszéd közben azonban elakadt, és hangos zokogásba tört ki, mi a
legerősebb férfiakat is zokogásra késztette. Batizi, a régi
gárda egyik legderekabb tagja, méltó volt a könnyekre.
Béke legyen poraival !*
* Tiszavárkonyban néhai négyesi Nagy József, losonci, majd debreceni ref. lelkész és nyug. esperes köztiszteletben állott kegyes özvegye, szül Benkó Juliánná
asszony folyó hó 7-dikén, élte 69 évében, elhunyt. Béke
poraira !
* Az ág. ev. egyetemének fényes küldöttsége tisztelkedett f évi október 11-dikén délután 4 órakor báró
Baldácsi Antal képviselő úrnál muzeum-köruti lakásában.
A küldöttségben voltak báró Radvánszky Antal zólyomi
főispán, Geduly, Karsai, Czékus és Szeberényi superintendensek, azon kivül a világi és egyházi rendből számosan?
úgy, hogy a küldöttség mintegy 24 tagot számlált. A
küldöttség szónoka melegen üdvözölte az adományozó bírót. Baldácsi úr meghatva köszönte meg e látogatást, s a
küldöttség tagjaival szívélyesen társalkodott.

* Viski JŐZSef dabólci (Ugocsa) lakos, szorgalma s
takarékossága által szerzett vagyona jelentékeny részének, mult hó 26-án kelt végrendelete értelmében, a daKÜLÖNFÉLÉK.
bólci (máramaros-ugocsai egyházmegye) ref. egyházat
tette örökösévé, ugyanis nevezett egyháznak hagyományozott: 1) kötvényekben 9X) frtot, oly kikötéssel, hogy
* Gyászhír. Batizi András nincs többé ! ! E leverő
most épülő díszes templomának építését folytassa. 2) alah'rt tudatja velünk az a szomorú jelentés, mely elhunyt
pitványképen 120 frt készpénzt, melynek kamataiból az
jelesünkről van kiállítva, s igy hangzik: Özv. Batizi
egyházi épületek tűzkármontesitéséért évenként fizetni
Andrásné szül. Nagy Mária és gyermekei: Emília, férI tartozott dijak fedeztessenek. 3) 100 frtot egy szószékre.
jével Doktor Jánossal és gyermekeivel; Endre, nejével
4) egy jó karban s kitűnő kezelés alatt levő 4-500 frtot
Újhelyi Celesztával; Juliánná, férjével Ladányi Pállal
érő szőllőt, mely eladatván, az igy nyert összeg szintén
és gyermekével, veje Ladányi Károly gyermekeivel, —
a templomépitésre fordítandó. Midőn e korunkban ritka
nemkülönben Batizi Borbála Lajos Sámuelné, mint tests nagyszerű hagyományt nyilvánosságra hozom, a nemes
vér, gyermekeivel ; özv Batizi Jánosné gyermekeivel,
gondolkozású hagyományozónak, a dabólci ref. egyház
megszomorodott szívvel tudatják: B a t i z i
András
nevében hálás köszönetemet nyilvánítom. Vajha az ily
técsői reform, lelkipásztor és máramaros-ugocsai nyug.
vallásos lelkületű, buzgó s egyháza jólétét, felvirágzását
esperesnek, a feledhetetlen férjnek, a legjobb apa, testvér,
1 tettleg elősegítő férfiú példája találna több s számos könagyapa és apósnak f. hó 4-ikén élte 67 ik évében, hosz1 vetőkre. THOROCZKAY JÁNOS ref. lelkész.
szas betegeskedés után, végelgyengülés folytán bekövetkezett, gyászos kimultát. A megboldogultnak hült tetemei ,
*) Elhuu^'t kitűnőségünk bővebb necrologját kérjük. Szerk.

kivül a talmudi iskolákat értették. Ezen iskolák azon
* A debreceni főiskola tanári kara a török sebesültek javára 52 frt 50 krt adakozott.
korban kétség kivül felettébb hasznosak és a zsidóság
vallásos szükségeinek megfelelők voltak. Ám de azon
* A gyomai ref. egyházban Gálos András volt fi is600 év alatt mely 4-ik Bélának ezen 1251-ben kiadott
kolai tanitó úr leányiskolái sokkal jövedelmezőbb állomásra léptetett elő; Pázmán Dénes és Ábrányi Lajos ; és 1256-ban megerősített rendeletét és Ferenc József
királyunknak egy rabbi képző felállítását elrendelő 1856-ki
urak pedig, a két osztályú paralell fiiskolák tanitói állomásain, a szép sikerrel kitöltött próbaév után, véglegesen
rendeletét egymástól elválasztja, minden, még a föld szine
állandósíttattak.
is megváltozott Magyarországon, csak a zsidó iskola
maradt még régi alakjában, mig nem ma megértük ezen
* Madridból azt sürgönyzik a „Nemzeti Hirlap"-nak,
hogy Andalúzia egy helységében a polgármester és a
a kor követelményének megfelelő rabbiképző intézet megplébános titokban elvették egy prot. család gyermekét
nyitását. Mely intézet mig egy részről hivatásának ismeés a kath. templomban megkeresztelték. A kormány
rendi, hogy menten a szűkkeblű zelótaságtól és sötét
vizsgálatot rendelt el. A bűnösök a biróságnak fognak
fanatismustól terjeszsze a tiszta vallásosságot; másrészt
átadatni.
munkálni fogja, hogy teljesülést nyerjen azon hő vágyunk,
* Az országos rabbi-képző intézet megnyitási ünmiszerint a magyar nemzettel nyelvben, érzelemben, töreknepélye folyó hó 4-dikén fényes közönség jelenlétében,
vésben és érdekben egygyé olvadjunk. Szellemi közvetítő
nagy ünnepélyességgel ment végbe. Az ünnepély, déli
leend ez a zsidó és magyar tudományosság között. Matizenkét óra felé kezdődött énekkel, majd Schweiger
gyar nyelv, s magyar szellem fog ezen intézetből minden
Márton, az országos izraelita iroda főnöke adta elő
mi gyülekezeteinkre kiáradni; oly lelkészek fognak itt
röviden a rabbi képző-intézet történetét. Elmondta, hogy
képeztetni, kik az előítéletektől megszabadulván, felviegy magyar rabbi képző-intézet eszméje már 1806-ban
lágositólag hatnak híve kre is. A nagy tetszéssel fogadott
felszínre hozatott egy József nádorhoz benyújtott emlékbeszéd után az uj intézet egyik tanára, Dr. B a c h e r
iratban, de ekkor minden eredmény nélkül ; majd az
emelt szót a tanárkar nevében, fejtegetvén azon vezér1832/6-iki országgyűlés egyik bizottságának javaslatában
elveket, melyeket a tanárikar a növendékek nevelése
újból indítványba hozatott az, kapcsolatban azon inditkörül követni szándékozik. Majd a boroszlói, s utána
ványnyai, hogy ezentúl rabbikká csak tudományosan
a berlini rabbiképzőintézetek képviselői üdvözölték német
kepzett s az anyakönyveket magyarul vezetni képes
nyelven az új intézetet, s tolmácsolták a hála szavait a
egyének lehessenek. Ezen javaslat csak papíron maradt,
király, a magyar kormány s a nemzet irányában ; végül
de nagy hatást tett úgy a hazai, mint a külföldi zsidópedig a bécsi zsidó hitközség négy tagú küldöttségének
ság körében, annyira, hogy 1837-ben meg is kezdettek
egyik tagja. Bezárta az ünnepélyt az énekkar a Kölcseymár Németországon e célra a gyűjtések. A kormány
féle hymnusz eléneklésével. A fényes ünnepély azt hiszazonban eltiltotta a külföldi adományok elfogadását. Az
szük méltán megillette ezen intézetet, mert hiszen nagy
1844-iki országgyűlésen ismét szőoyegre ker ült ez ügy,
hivatás, fontos szerep vár erre. Egy egész ország egyik
de ezen alkalommal is eredmény nélkül. —- Az 1849-iki
jelentékeny vallásfelekezetének vallás-erkölcsi életére, felgyászos emlékű napokban a hazai zsidókra két millió
világosultságára van ez hivatva uj életet ébresztőleg hatni;
sarcz vettetett k i ; de 18")0 őszén megengedte O Felsége
de hivatva van egyszersmind, hogy egy egész ország egyik
hogy ebből egy millió a hazai zsidó iskola- és oktatásjelentékeny vallásfelekezetének hívei között ápolja s erőügy előmozdítását célzó alapként kezeltessék. S miután
sítse a magyar nemzeties szellemet. S így míg az illető
a több izben felelevenített tárgyalások alkalmával a
felekezetre nézve fontos vallási, a felekezeten kivül állókra
zsidóság kijelentette, hogy mindenek előtt egy rabbi
nézve szép reményekkel kecsegtető nemzeti ünnepély volt
képző intézetre van szükség, végre a magyar kormány
ezen intézet megnyitása. S tegyük még hozzá — visszakedvező eljárása mellett létre jött ezen intézet, melynek
gondolva a csak nem rég elenyészett sötét időkre — hogy
hivatása, hogy szigorúan a mozaica rabbinicus tanok alapmidőn ezen zsidó ünnepélyen a nemzet kormányának,
ján álljon ugyan s nyújtson kellő oktatást a Talmudból
törvényhozó testületének, a fővárosi hatóságnak s a tanárés a szertartási könyvekből, de egyszersmind hogy a mai
karoknak több tagja megjelent, ez által egyszersmind a
álláspontra eljutott tudomány követelményeinek is megnemzet s a város önmagát tisztelte meg önmaga felől
feleljen. Ezután következett a zárkőbe helyezett okmáállított ki egy dicsérő bizonyítványt.
nyoknak felolvasása, s azután a kőnek a szokásos szerAz ünnepély tartama alatt gondolatunk másfelé is
tartások melletti letétele. Melynek végeztével K o h n
el elcsapongott. Alig pár évtizeddel ez előtt egy másik
Sámuel pesti rabbi mondott tiszta magyarsággal ékes s a
lelkészképző intézet is nyittatott meg Pesten Hol voltatok
hazafiság érzetétől áthatott, s nagy hatást ébresztő beszédet.
ekkor testvériskolák Örvendező küldötteitekkel s üdvözlő
A zsidóság rendezéséről kiadott leiratában 4-ik Béla kileveleitekkel? Nagyon jó, szives emberek vagyunk mi
rálynak — igy kezdé szónok, — ez áll a többek
kálvinisták, csak magunk irányában volna óhajtandó a
között: „a ki a zsidók iskoláit vakmerően megháborítja,
testvériség érzetéből egy kissé nagyobb adag. A zsidóka zsidó bírónak másfél márka büntetés pénzt tartozik
nak zsebükben volt több mint egy millió forint iskolai
fizetni". Ezen zsidó iskolák alatt akkor a synagógákon
célokra, és mit tesznek vele ? Alapítanak az ország fő-

városában egy rabbi képző intézetet, e célból felállitanak
kellő számmal jól dijazott tanári székeket, emelnek díszes épületet, csinos, tágas tantermekkel, gondoskodnak
a lelkésznövendékek tisztességes ellátásáról. Hát mi mit teszünk, ha egy két ezer forintot összegyűjtünk nagy keservesen . .. papiroson ? Alapítunk gymnasiumot minden
bokorban egyet, jogakadémiát feles számmal, lelkészképezdét a 10 kerület számára tizet. S azután tengődnek
az intézetek, tengődnek a tanárok, nem különben a tanítványok. Talán tanulhatnánk !

közoktatásügyi minisztériumtól 80 frtnyi ösztöndíjban is
részesült. Magánéletében visszahúzódó, igénytelen ember
volt, feltett szándékaiban, megrögzött előítéleteiben hajthatatlan, mi miatt gyakran meghasonlásba esett a korszellemmel.
Özvegye s 3 kiskorú árvája siratja elhunytát, szomorú helyzetét, a mennyiben atyjok az előhaladott kora
miatt az országos tanítói nyugdíjba sem vétetett fel. Az
udvaron Dobronyovszky Károly péteri lelkész tartá érdemei felett magyar nyelven a gyászbeszédet; másnap pedig
a templomban tót nyelven érzékenyen búcsúztatá el őt
híveitől.
D. K.

NECROLOG.
Folyó év szeptember 22-dikén temettük el a szept.
20-dikán elhányt ián János Mende ev. fiók egyháznak és
a pestm. ág. hitv. ev. esperességnek egyik veterán néptanítóját, iskolai működésének 40-dik, életének 60-dik
évében.
Istenben boldogult született 1817-ben Gömörmegyében Köviben, szegény nemes szüléktől. Elemi iskoláit
otthon végzé, későbbieket a rozsnyói kerületi gymnasiumban kitűnően. A tanítói képesítő vizsgát Gömörön dicséretesen. Első tanítói alkalmazást nyert Gömörmegyében
ratkói dekanátusban : Bruznikon, Szásziban, Szirkon a
hol 15 éven át, később Pestmegyében Irsán, Albertiben
3, Mendén 16 évig az egyház, a dekanatus, az esperesség
közmegelégedésére dicséretesen működött. Különösen a
kezdő gyermekek oktatásában tünt ki. Minek következtében a körlelkészek ajánlatára az 1869-ben a magy. kir.

H I R D ZET

ADAKOZÁSOK.
* Adakozás az országos protestáns árvaházra:
az aszódi ág. hitv. evang. iskolakör gyermekeitől folyó
1877. évben a protestáns evang. árvaházra begyült öszszesen 12 frt 7 kr. Ehez járult : Aszód 1 frt 16 kr. Iklad 1 frt 87 kr., Hévíz-Györk 65 k r , Acsa 2 frt 90 kr.,
Erdő-Kürth 87 kr , Csővár 1 frt 15 k r , Penc 64 kr.,
Domony 77 kr., Zsidó 59 kr., Tót-Györk 97 kr., KisUjfalu 50 kr., Összesen 12 frt 7 krral. Domonyban,
1877. okt. 5-én. Közli a körlelkész.
S z i l á g y i B e n ő gyömrői ref. leik. úr a confirmándusok részérői 66 kr., melyet küldő kiegészített
2 frtra.
Z e k e L a j o s siklósi ref. leik. úr 6 frt.
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Megjelent s alólirottnál kapható:
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Vezérkönyvül néptanítók számára irta P A P P KÁROLY.

Kiadja a dunamelléki ref. egyházkerület. — Ára fűzve 60 kr.
A dunamelléki ref. e.-ker. levő tanitók számára a példányok, az illető esperes uraknál lesznek letéve.
Kelt Kecskeméten, 1 8 7 7 . október 9.

Fördös

Lajos,

mint a vallástani kézikönyvek ügyében kinevezett
bizottság elnöke.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs : F a r k a s József.
Nyomatott: D e u t s c h M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.
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Budapest, 1877. október 21.
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Előfizetési díj:

Hirdetések dija:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 k r sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Szerkesztő- és

K-IAD

Ó - H I V A T A L

VIII. ker. Mária-utca 10. sz. I. em.

kintendő s a többi rendes tanulókkal egy érdemsoro-

Azon t. előfizetők, kiknek előíizetésÖk
a mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.

zatba nem vehető ; c) mint ilyen iskolai jótéteményre
számot nem t a r t h a t ; d) a fölmentés az iskolai év azon
első

napjaiban

iskolai

kérhető

törvények

H a már mind

A tiszántúli reform, egyházkerület felirata
a vallás- és közoktatási minisztériumhoz a
görög nyelv ügyéhen.

a

tanárkartól,

melyek az

szerént a bevétetésre

kitüzettek."

figyelembe

vesszük azon körülményeket

és viszonyokat,

melyek mintegy kényszeritették ezen

egyházkerületet

azon időben,

hozatalára

és intézkedések

a fentebbi

megtételére:

határozat
nagyon is

correctuek és teljesen indokoltnak lehet és kell azon
Nagyméltóságú vallás^ és közoktatásügyi miniszter ú r !
Nagyméltóságodnak jelen évi január 3-án, március

Ugyanis a görög

nyelv

alól felmentés,

annak

számok

mint rendes és kötelezett tantárgynak nem hallgatása,

püspökéhez, a gymnasiumban

a protestáns tanodákban és főleg a debreceni főisko-

3-án 3 0 , 3 6 0 / 1 8 7 6 . és február 26-áü 2 5 4 4 .
alatt egyházkerületünk

eljárási módozat megállapítását tartani.

a görög nyelv alul felmentés tárgyában — két felme-

lában,

rült eset alkalmából — kibocsátott leirataiban,

egész a legújabb időkig. — A kétségtelen történelmi

egyházkerület

ellen

oly félreértésen

alapuló,

a protestáns egyháznak a tanügy terén,

ezeu
eddig

békekötések

egészen

ismeretlen

adatok bizonyítják, hogy

és hallatlan
még

midőn

dolog

volt,

az 1 7 7 7 - b e n

megjelent Ratio Educationis, a görög nyelvet a csak

és országos törvények által biztosított önkormányzati

némelyekre szükséges

jogaival ellenkező követelések, intézkedések és eljárások

sorozta is, a debreceni

és hasznos

tudományok

főiskolában

közé

az úgynevezett

foglaltatnak, melyek ellen felszólalni s önkormányzati

első éves diákok

jogainkat védelmezni elengedhetlen erkölcsi kötelessé-

mint kötelezett tantárgy t a n í t t a t o t t ;

günknek ismerjük.

pedig már az V. osztályban elkezdették azt tanítani,

Elsőben is Nméltóságod
ezen

egyházkerületnek

tanulása
225.

nem

1870,

tartja

évben a görög

alól fölmentés tárgyában

s azt minden tanuló hallgatni tartozott.
És csak

az 1 8 6 0 - a s

években

indult

meg oly

1 4 4 . és

áramlat, mely épen a legmagasabb helyről az akkori
vallás- és közoktatási magyar kir. minisztériumtól és

„a

görögnyelv

alól

hozott

nyelv

1817-től fogva

számú végzéseit; a mely végzéseknek tartalma

következő:

fölmentés,

a mely mind fenálló szabályainkkal,
sium

correctuek

osztályában ezen nyelv és irodalma

feladatával ellenkezik,

mint

mind a gymna-

ezennel

beszüntettetik;

ha netalán azonban valami kivételes esetek a fölmentést szükségessé tennék,

az eljárásra

nézve állandó

a téves köznézettől is nyerve a tápanyagot, mindiukább
nagyobbmérvü ellenszenvet és erős idegenkedést

kez-

dett terjeszteni a prot. tanintézetek hallgatóinál is, a
görög nyelv irányában.
Ugyanis Nméltóságod nagynevű elődje az 1 8 6 7 .

szabályképen megállapíttatik: a) a fölmentésért folya-

október 8 - á n , a róm. kath. gymnasiumok igazgatósá-

modó

gaihoz 1 1 , 4 9 7 .

tanuló

azoknak,

köteles

leend

vagy személyesen

élőszóval

beleegyezését,

sz. rendelete kapcsában megküldött

kifejezett vagy

6 osztályú reálgymnasiumi tantervből, a görög nyelb) az ily vet egészen kizárta ; s a mint az idézett 1 1 , 4 9 7 . sz.
rendkívüli tanulónak terendeletnek azon részletei mutatják, melyek az 1 8 6 7 / 8

irásba foglalt nyilatkozványaival
módon fölmentett növendék

szülői

igazolni;

83

tanévvel életbeléptettettek,
gyaiból már azon évben
görög nyelv.

az Y-dik osztály

egészen ki is

Majd a? 1 8 6 8 . évben

tantár-

már 1875-ben nem tűnik az föl annyira lehetetlennek.

hagyatott a

Majd idejárult ezen ingadozáshoz a téves közvélemény,

14,464.

szám

melynek alapján a szülők kezdették a görög nyelvet,

alatt kibocsáttatván a gymnasium és lyceumi tanszer-

mint a gymnásiumi képzésnek mellőzhető, talán feles-

vezet tárgyában a miniszteri javaslat,

leges ós szükségtelen

a nagy gym-

nasium tantárgyai között szintén nem találjuk a görög

Nméltóságod

nyelvet;

beérkező

s

egyedül

a

lyceumi

évekre

szorittatik

eszközét tekinteni;

is indokul

felhozza

„a

folyamodványok

tanulása alóli felmentésért

hetenként

hogy a két ó classicai

egy éven át,

lett

annak

tanítása kiszabva ós meghatározva.

felvétele,

Még az 1870-ben közétett törvényjavaslat a kö-

tömegesen

is, e t a n t á r g y

az, s a természettudományi és jogtudományi irányúakra
csak 2 órában,

s a mint

bizonyítják,

nyelvnek

a gymnasiumban

kötelező

paedagógiai

lehetetlenség. *

kapcsol-

Ezeknek

ható szakiskolákról is, a görög nyelvet csak a lyceumba

egyházkerület

osztja be s kifejezi, hogy a görög nyelvet,

a görög

bizonyos kivótelessóg megadására, mert az állami ós

és római régiségtant, kizárólag a theologiai ós nyel-

róm. kath. gymnasiuinokból többen jöttek át a deb-

vészeti szakpályákra készülők kötelesek tanulni.

receni főiskolába a gymnasiumi 6-ik vagy 7-ik osz-

zéptanodai oktatásról és a középtanodákhoz

Az 1873-dik évben megjelent törvényjavaslat a

folytán
a

mintegy

görög

kényszerítve lett az

nyelvtanulás

tekintetében

tályba tanulásuk folytatása végett, a kik

természe-

középtanodai oktatásról már más álláspontot foglal el

tesen azon intézetekben a görög nyelvet nem tanulván

a görög nyelv irányában, midőn a 4. §-ban ezen in-

azon osztálybeliekkel,

tézkedést ajánlja:

ladhattak; kérték azért a tanodai főhatóságot, hogy

„a gymnasium rendes tantárgyain

kik közé felvétettek, nem ha-

kivül, rendesen a görög nyelv is taníttatik oly tanulók

itt is mentessenek

számára, kik azon előadásokra magukat beiratják. Ily

S ha csak

tanulóknak,

érvényteleneknek nem akarta nyilvánítani

ha egyéb tanulmányaikban is kellő

menetelt tanúsítanak,

elő-

jutalomdíjak engedélyeztetnek;

az

ezen tantárgy tanulása alól.
gymnasiumok

bizonyítványait
a tanodai

elöljáróság, továbbra is fel kellett őket a görög nyelv

s az ösztöndíjak adományozásánál hasonló minősitvény

tanulása

mellett mások felett elsőbbséggel birnak." Mely ter-

állapíttatott

vezetre vonatkozólag épen ezen egyházkerület

idézett

1874.

fel

állami

alól

menteni.
meg

E

tehát

végzésünkben

kényszerhelyzet

folytán

azon eljárás, mely fentebb

foglaltatik;

a

mely

minden

„Helytelennek

esetre nagy mórtékben külömbözik a vallás- és köz-

tartjuk azt, hogy bár a görög nyelv a rendes tantár-

oktatásügyi ministerium által későbben ós legújabban

gyak közé van felvéve s a rendes tantárgyak kötelezők,

osztogatott

január

21.

sz. végzésébe kifejezte:

felmentésektől,

inert

ezek alapján még

mégis a tanulókra nézve ennek tanulása fakultatívvá

;iz illető növendék rendes tanulónak tekintik, érdem-

tétetett. Minélfogva, tekintettel a gymnasiumi képzés-

sorozatot nyer ós ösztön- vagy jutalomdíjban

uek tulnyomólag humanistikus voltára

tekintettel

szesülhet; míg a mi eljárásunk szerint mindezen elő-

arra, hogy a görög nyelv a humanistikus irányú kép-

nyök elestek és elesnek az illető görögmentes növen-

z é s n e k ma is egyik jelentékeny
eszköze:

a görög nyelv rendes,

s

ós nem

mellőzhető

dékekre nézve.

kötelezett tantárgy

legyen."

Egyházkerületünk
tézkedése tehát

Csak az 1 8 7 5 . november 6-án közzétett törvény-

ós viszonyok
ezen

eljárása és megállapított in-

nagyon

is correct

s a körülmények

által teljesen indokoltnak

javaslatban van a görögnyelv, minden tanulót egyaránt

igy

kötelező tantárgyak közé felvéve.

natkozhatik reá.

Ime amint ezen kétségtelen történelmi adatok bi-

is ré-

vád

tartható; és

vagy kifogás legtávolabbról sem vo-

A z t is k i f o g á s o l n i m é l t ó z t a t i k

a

le-

zonyítják, a görög nyelv ügyében némi bizonytalanság,

iratban, hogy egyházkerületünk

a

habozás és ingadozás

állapított

adására

intézkedéseket

is;

jellemzik

még

a magas

1873-ban

a

kormányi

középtanodai

törvényjavaslat indokolásában azt igyekszik

Nmóltó-

ságod kimutatni, hogy a latin nyelv mellett a görögöt
is, mint kötelezett tantárgyat illeszteni be a gymnasiumi oktatás keretébe, paedagógiai lehetetlenség ; ós

tanrend alól kivételek

a tanári testületet hatalmazza
saját maga alkotta

fel; s igy

szabályainak

zésére a végrehajtó közeget

meg-

mellő-

jogosítja.

Meggyőződésünk szerint a tanárkar a

legilleté-

kesebb megítélő bírája annak, hogy valamely tanuló

érdemes-e

és

mi

tekintetben,

bizonyos kivótelesség

élvezésére. — Kétségtelen adatok bizonyítják,

hogy

korolt fölmentések készítettek elő ; s egyházkerületünk
a legnagyobb készséggel teljes mérvben

megszünteti

mióta a tanárkar intézi a görög nyelv alól felmentés

a görögnyelv alul felmentés engedélyének gyakorlatát,

ügyét, nagyon

a minthogy legközelebb ki is mondotta a gymnasiumi

alászállott a görögmentesek száma a

debreceni főiskolában ; de meg a görög nyelvre

vo-

belrendtartás

pontjai között,

hogy a gymnasiumban

natkozólag az levén a fődolog, hogy az illető növen-

minden tantárgy s így a görög nyelv is minden tanulóra

dék

nézve egyiránt kötelező : — mihelyt az állami inté-

akar-é

rendes

tanuló

lenni,

jótéteményekben

részesülni; ós hogy birja-é e tekintetben szülői
leegyezést ?
mind

a

legnagyobb megnyugovással

ennek

megítélését

be-

zetekben

nem

gyakoroltatik

az;

de

bizhatta

példák fordulnak elő, kénytelen azt kivételes esetekben

az egyházkerület a tanár-

szintén megengedni, már csak azért is, hogy ne legyen

karra ; nifglevón győződve, hogy ez ügyben azok fog-

kényszerítve az állami intézetekben

nak

tanulókat

legszigorúbban

eljárni, kik annak teljes meg-

szüntetését folytonosan óhajtották és sürgették.

annak

Végül azt is kifejezi Nméltóságod, hogy az a u t o nom körben adott felmentés jövőben
fog r e s p e k t á l t a ! n i

míg ilyesmire

s az i l l e t ő

nem

tanulónak

tanintézeteiből

fölmentóst nyert

elutasítani,

merev keresztülvitele,

amire

vezetne

hogy görögmentességet

nem tür el. A dolog természete szerint ezen felmentési jog is egyedül a prot. egyházat illethetvén mint
a prot. iskolák fentartóit ós kormányzóit.

b i z o n y í t v á n y a m i n d e n e s e t r e k i f o g á s o l t a-

folytán

tik.

csak

autonom körben eddig gyakorolt fölmentések érvénye-

m e l y az ál-

sekül tekintetvén, az azokról kiállított bizonyítványok

Minden iskolában

azon f e l m e n t é s
lami
a

tekintetvén,

főhatóság által adatott;

n.-váradi

hoz

érvényesnek

tankerületi

intézett

leiratban

esete alkalmából
tatott

kir.

s ezt

már

főigazgató-

Miklóssy

Ferenc

u t a s í t á s u l ki is m é l t ó z -

tisztelettel

hiteleseknek

kérjük

Mindezek

Nmóltóságodat,

ismertessenek e l ;

hogy az

nem is tételezhetvén

föl, hogy a Nm. minisztérium azon tanulókat akarná
sújtani,

kik épen nem okai annak,

hogy az egyház-

kerület saját elve ellenére, a görög nyelv kötelezettsége ellen épen a kormány köréből megindított árnak

adni.
in-

ellent nem állhatva, a maga jogkörében felmentéseket

tézkedés következtében kétségesekké tétetnek !! Igen.

adott; s az erről annak rendi szerint utólagosan min-

az absolutisinus korszakában

megérte már a szegény

dig értesült kormány — ezen esetet kivéve — annak

hogy tanodáinak bizo-

ellenében még csak megjegyzést sem t e t t ; s ha, amit

nyítványai oly kétes hitelííekké szándékoltattak tétetni,

ugyan alkotmányos eljárásnak nem tarthatnánk, mégis

de

megtörténnék, hogy bizonyítványaink nem fogadtatnak

Tehát a prot. iskolák bizonyítványai

protestáns egyház
alkotmányos

voltunk

készen

vényhozástól
nodai

államban
és

és időben ilyesmire nem

nem számitottunk ; még a tör-

is joggal megvárjuk, hogy a középta-

törvény

vény

azon időt,

megalkotása

által biztosított

alkalmával, eddigi tör-

jogainkat

fogja meghatározni az országosan
szabályt

és

ezen

liumot

elkerülni

kötelező

tanügy

terén a

általános

ügyében, és a

főbb elvekre szorítkozik, a monopotörekszik,

nem késünk

koronás

apostoli

szabad

tért

nyitván a

nemes versenyre. Mennyivel inkább

pöki hivatalához

rendelkezések alapján annyira
tanügyi dolgainkba!

Nmóltóságú miniszter úr ! az eddig kifejtettekből
méltóztatik megérteni,

e

tekintetben

A legközelebbi időkben, a Nm. vallás ós

minisztérium egyszerű

intézkedéseivel

királyunknál

kérni,

Ugyanazon egyházkerület felirata a kormánynak föfelügyeleti jogcímen történő intézkedései
ellen.
oktatásügyi

kiván

az országgyűlésnél és

várni és sürgetni. (Jegyzette T. S.)

különösnek tűnhetik fel tehát előttünk, hogy a Nm.
befolyni

jogorvoslást

tiszteletben tartva,

eljárást a középtanodák

törvény csak a

el:

hogy a görög nyelv alul föl-

ministeriumtól
intézett

ezen

leiratokban,

házi és iskolai autonómiának, a

köz-

egyházkerület püsa prot. egy-

kormány felügyeleti

jogának, a suprema inspectiónak, oly sajátságos, eddig még alkotmányos életünkben hallatlan

és törté-

mentésre azon kényszer helyzet hozta az egyházkerü-

nelmileg meg nem állható értelmezésével találkozunk:

letet,

melyek

melyet a miniszteri

által részben táplált

téves

tervezgetések

s az

azok

közvélemény ós felfogás,

az állami ós róm. kath. gymnasiumokban széltire gya-

mint

megannyi

intő

vészjelek, főleg tan-

ügyünkre s tanintézeteink autonómiájára — egész aggodalommal töltenek el bennünket.

Ugyanis ^méltóságodnak 3 0 3 6 0 / 1 8 7 6 . sz. alatt
leküldött
abban

leirata szerint

áll:

„hogy

testületei

ós

a prot. egyházi autonomia

az

egyház,

képviselete

kormányzó

á l t a l , az

egy-

magyar protestáns egyháznak — mely pedig az általa
alapított ós fentartott iskoláknak jogszerű birtokosa,
törvényhozója és kormányzója,

saját iskoláira

nézve

csaknem a puszta végrehajtás és a vak engedelmesség

h á z i és i s k o l a i é l e t k ö r é b e t a r t o z ó

t ö r v é - i szolgai szerepére kell sülyednie. — De váljon nincs-e
n y e k e t hoz, r e n d s z a b á l y o k a t á l l a p i t m e g ;
azon eljárásban bizonyos viszásság ós következetlenség
az á l l a m p e d i g
főfelügyeleti
jogánál
is, hogy a tanulmányi rendet a felekezeti hatóság
f o g v a c s a k a z t e l l e n ő r z i , v á j j o n az

önha-

megállapíthatja ós az attól való legkisebb eltérést csak

rendszabá-

az állami legfőbb hatalom engedélyezheti; nem sokkal

l y o k , t a n u l m á n y i r e n d , t a n t e r v , stb. m e g -

természetesebb-é, hogy a mely hatóság határozza meg

tartatnak-é

a szabályokat,

tóságilag

hozott

törvények,

az a u t o n o m t ö r v é n y h o z á s

ós

ugyanaz vagy megbízott

k o r m á n y z ó t e s t ü l e t e k, v a l a m i n t k ö z e-

korolja a kivételeket

geik

maga

által

tóságok

is;

által

ós i g y

alkotott

rendszabályok
történhetnek
letet

az e g y h á z i

alól

törvények

kivételek

meg a legfőbb

gyakorlóhatóság

s

nem

iskoláiban

is?

teljes

És

így a prot. egyház a

kormányzati joggal

birván,

ugyanazt illeti jogosan az általa megállapított szabályoktól

bizonyos

mérvben

eltérésre nézve

engedély

f e l ü g y e - j adhatás. De meg az állami főfelügyeleti joghoz nem
kivül,
is tartozhatik, hogy minden egyes specificus eset hozzá
a m i n i s t e - | intézkedés végett fölterjesztessék; megalázása, alászál-

tudtán

tehát minden eltérés azoktól
ri umhoz m i n d i g

ha-

közege gya-

fölterjesztendő.

Nm. Miniszter ú r ! a mi autonomiánk

i litása volna az a suprema inspectionak, a mely csak
a tanügy

egyedül az államhatalmat illeti a mi iskolai ügyeink-

terén, az iskolákat illetőleg, egész más szellemben és

ben; s a suprema inspectio, a főfelügyelet, ellenőrző

más elvek alapján foglaltatik az 1790/1-dik országos

jog ós hatalom levén, positiv intézkedéseket nem fog-

alaptörvényünkben. Ugyanis a X X V I . trvcikkben ez

lalhat magában, nem lehet határozó ós cselekvő, amint

mondatott k i : az evangélikusok

az jelenleg szándékoltatik és fájdalom életbe is lép-

tanitás ós tanulás módját,

saját

iskoláikban a

szabályzatát és sorrendét

tettetett;

hogy t. i. a prot. egyházi

hatóságnak,

a

rendezhetik. —

maga által fentartott iskolákban nem szabad arra jo-

Rationem, normám et ordinem docendi atque discendi

gának lenni, hogy valakit a görög nyelv alul felment-

ordinare, futuris semper temporibus liceat evangelicis.

hessen, (az állami intézetekben bár széltére gyakorol-

Tehát a törvény ezen szavaiban ki van mondva azon

tatik

elv,

engedélyezhessen,

ők maguk

állapíthatják

meg vagy

hogy a prot. tanintézetekre semmiféle oly Tatio

is

az) indokolt esetekben

osztály összevonást

magán vizsgát fogadhasson el stb.

educationis, norma vagy normális iskolai systema és

ez mindaz államkormány teendője. — Ha pedig azo-

semmiféle oly ordo studiorum, a mely nem maguktól

kat törvényes

a protestánsoktól, törvényes egyházi hatóságuktól szár-

kell lennie, hogy engedélye ós bizonyítványa az

mazott, kötelezőleg ki nem

szág szine előtt fog megsemmisíttetni,

terjesztethetik. — Még

kevésbé lehet ennélfogva az államhatalomnak azt követelni,

hogy a prot. iskolákban az illető

hatóságok

által

megállapított

tanrendtől

or-

sokszor még

kihallgatatlanul is, a mint erre példák vannak.

felekezeti
eltérések,

állásáról folyólag megteszi — készen

Nm.
hajlunk

minister
meg

az

ur!

elismerjük

államkormány

mi, tisztelettel

főfelügyeleti joga

kivételes helyzetek, csak a minisztérium, mint kormány

előtt, de miután az inspectió fogalma oly szóles ér-

hatalom engedélyével eszközöltessenek; mert ezen el-

telemben

nem vehető, hogy az legyen tanügyi dol-

járási módozatnak életbeléptetése nem volna más, mint

gainkban

az

feladása azon törvényes jogoknak,

mert hiszen akkor mire ügyel és inscipiál, ha a sza-

felekezetnek önálló intézkedését

melyek a protest.

biztosítják a tanügy

közé

gyakorlatnak.

által, eddig
fentebb idézett nézete szerint,

a törvény által biztosított autonomiánk mellett is, épen

cselekvő ós intéző hatalom;

bad cselekvési tért elzárja vagy oly szoros

terén, megtagadása történeti multunknak ós az eddigi
Nméltóságodnak

egyedül

szorítja

a

mint

az Nméltóságod

fájdalom igazolva van :

a főfelügyelet-

nek ily magyarázatát és értelmezését el

nem fogad-

hatva, az ellen tiltakozunk; hivatkozva törvényes jo-

mint az absolutismus korszakában, az államkormány lesz

gainkra,

minden

tanúsága szerint, a prot. egyház az általa

mindenekben a tanügyi téren ;

úgyhogy

a

korlátok

intézvónyei

a

történelem kétségtelen adataira,

melyek
fenntar-

totfc

intézetekben

lyás

és

minden

beavatkozás

közvetlen kormányi befo-

nélkül

önállólag

és szabadon

intézkedett; mind a mellett bizonyára, az általa fentartott intézetek,
gosodásnak,
még

a

a valódi közműveltségnek, felvilá-

épen nem voltak

protestántismus

hátrányára, azt talán

leghatározottabb

ellenségei

sem állithatják; egész tisztelettel kérjük azért, hogy
indokainkat

figyelembe

megváltoztatni

véve

az

méltóztassék; hogy

eddigi

irányzatot

igy a prot. egy-

háznak a tanügy terén élvezett jogai sértetlenül fentartatván,
lyekből

azon zaklatásoktól

mostanában

oly

bő

megkíméltessünk, meosztályrészünk

hogy elvégre az alkotmányos államban és

jutott;

államkor-

mány alatt nyugalmat élvezhessünk. — Kérjük egyszersmind

azt

miszerint

a

is,

hogy méltóztassék oda működni,

közép

és

felsőbb tanodákra vonatkozó

törvényjavaslat, már elvégre tárgyalás alá

vétetvén,

oszágos törvények alapján történjenek a tanügy
zején

az

nélküli,

intézkedések;
sokszor

változó

nem

me-

pedig törvényes alap

ministeri

intézvények

ós

kibocsátványok által, a mint fájdalom most az egész
közép és felsőbb oktatásügy ilynemű rendeletek által
intéztetik hazánkban;

s a melyek irányában nekünk

protestánsoknak csak a puszta végrehajtás ós
delmesség

szomorú

enge-

szerepe jutott, minden hallgatá-

sunk s befolyásunk nélkül hozatván azok.
Debrecen,

1 8 7 7 . julius

21-én tartott közgyű-

lésünkből. (Jegyzette T . S.)

ISKOLAÜGY.
Az eperjesi jogakadémia érdekében.
Midőn az eperjesi collegium elöljárósága s tanári
kara részéről a legjavában folynak a munkálatok a két
év óta szünetelő eperjesi jogakadémia újra életbe léptetésére ; midőn Eperjes városa képviselő testülete, mely a
polgárság egy monstre-kérvényére e célra maga részéről
évi 10Ő0 forintnyi segélyt szavazott meg, a collegiummal
egyesülve a cél érdekében egy vegyes bizottságot küld
ki s ez szervezkedve nagy s nehéz munkája legnehezebb
pontján t. i. kezdetén áll; midőn Sárosmegye főispánja
és közönsége az akadémia ügyét nagybecsű pártfogása
alá vette s a város ez oldalról azon figyelmeztetést kapta,
hogy az évi segélyt minden eshetőségre már ez évben a
költségvetésbe felvegye; midőn van család, mely egy
martyr őse emléke megörökítésére szánt alap jövedelmeit
egy jogi tanszék fentartására kész felajánlani; midőn más
felekezetű egyesek megkeresetlenül áldoznak az ügyért;

midőn a szükségessége s üdvössége kérdésein rég túl levő
akadémia ügye s újra életbe léptetése eszközei s módja
felett tárgyalnak a tiszai egyházkerületi gyűlés s magyarhoni ág. hitv. egyházunk egyetemes gyűlése s mindkettő az ügyet melegen felkarolva, tanakodva megáll a
hozandó áldozat nagysága előtt s latra veti erejét és keresi
a szünetelő intézet újra életbeléptetésének módozatait: —
akkor előáll Sas János és a „Prot. Egyh. és Isk. Lap"
39-dik számának hasábjain „Az eperjesi ev. jogakadémia
ügyében" cimű cikkben az akadémia céljának gyermekes
és egyoldalú formulázása mellett kimondja, hogy „az akadémia felállítása legalább is felesleges" s maga kedves
énjén kivül minden, de minden egyebet teljesen ignorálva
nem átalja kijelenteni, hogy közönyösek iránta a legközelebb érdeklettek is ; a harmadik kikezdésben egy hasonlattal kimutatni iparkodik, hogy az a nevetségig szükségtelen mint a magvető gép, mely át nem ereszti a magot,
s ha még is átereszti, azt úgy teszi, hogy nincs benne
köszönet, elannyira hogy ha meg is volna, a „lomtárba"
kellene vetni; a következő kikezdésben jobb tárgyra érdemes páthoszszal kinyilatkoztatja, hogy az a vele egy
fedél alatt leendő más célú intézetekre nézve paedagogiai
szempontból mennyire káros és vészthozó, s végre felhívja
felekezetünk egyeseit s „más pártatlan nemes érzelmű
honfiakat", hogy lemondván az eperjesi jogakadémia felállításáról, állítsunk fel Eperjesen egy valóban szükséges
és „sokkal egyszerűbben és kevesebb költséggel felállítható t a n á r k é p z ő i n t é z e t e t " , mert hiszen ez is
csak olyan akadémia és tán soha sem fog létesülni, ha
most a jogakadémiát felállítjuk.
Nem szándékom feszegetni, mennyire korszerű dolgot
cselekedett S. úr, a ki midőn arról volt szó : szükséges-e,
kivánatos-e a jogakadémia újra felelevenítése, a bölcs
hallgatás aranyát elébe tette a beszéd ezüstjének, most
pedig, mikor már arról van szó, hogy a szükségesnek és
kívánatosnak elismert akadémiai szakot mi módon és mely
eszközökkel kelljen új életre ébreszteni, megerőlködik
annak felesleges, haszontalan s káros voltát bizonyítgatni;
azt sem akarom firtatni, hogy ezen eljárás az akadémia
érdekében épen megindított alapgyűjtések megkezdésekor
hogyan volna megítélendő a collegiálitás szempontjából •
csupán a cikkre magára vagyok bátor ellenészrevételeimet
megtenni. Tudom ugyan, hogy S. úr előre el is van határozva, az ellene felhozandó érveléseket „magára érvényeseknek el nem fogadni", mégis kénytelen vagyok vele,
nehogy e lapoknak, különleges viszonyainkkal kevésbé
ismeretes olvasói körében a cikkben nyilvánuló egyoldalú
felfogás általánosabb elterjedtség színében tűnjék fel s
nehogy közelebb álló körökben az akadémia visszaállítása
nehéz művével elfoglalt cselekvő bizottság teendő lépteiben
e forrásból eredhető ujabb akadályokkal találkozzék, mi
tán nem is volt egészen e cikk intentióján kivűl. Bocsánat, de hogy ez fenn nem forogna, csak akkor hihetném,
ha biztos tudomásom volna arról, hogy S. úr nem lett
volna tájékozva azon körülmények iránt, melyek közt a
jogakadémia kérdése épen vagyon ; már pedig nem tehe-

tem fel, hogy valaki, a ki valamely dologhoz hozzá szól,
ne legyen ez iránt s ennek sajátos körülményei iránt
kellően tájékozva, mert a hozzászólást aztán elhamarkodott viszketeguek kellene tulajdonitanom, mi pedig nem
komoly férfiak dolga s feltevése távol legyen én tőlem.

mére veti, hogy ezen nemes elhatározásának alapja a
h i ú s á g b a n keresendő. Valóban nehéz fel nem kiáltani:
ubinam gentium sumus, quo tempore vivimus ? !
Más részt S. úr teljesen ignorálja vagy, ha jobban
tetszik, teljesen figyelmen kivül hagyja, mily fontos hivaCikke elején S. úr azon kérdést veti fel, hogy „miért
tása van egyházunkban az u. n. világi elemnek. Míg az
akarjuk Eperjesen újra felállítani a jogakadémiát, mi a
egyháziak első sorban mint lelkipásztorok hivatvák a
c é l u n k vele", s e kérdésére a következőkben válaszol:
gondjaikra bizott egyháznak lelki javát munkálni, addig
először hogy „Eperjesen ne csak gymnasium, theologia,
a világi elem az, melyre az egyház kormányzatának nagy
tanítóképző, hanem még egy főiskolai facultás is legyen,
része nehezül szívesen teljesített kötelesség gyanánt, és
hogy i n t é z e t ü n k n a g y o b b l e g y e n " , másodszor
ez azon elem, a mely míg egyrészről az egyház szerve»hogy ifjaink protestáns szellemben nevelkedjenek." Igen . zetét fenntartani s szabadságát s önállóságát kifelé megtermészetes, hogy ha az akadémiát fel akarjuk állítani,
védeni hivatva vagyon, más részről természetes elfogulatnem lehet vele az a célunk, hogy ilyen n e l e g y e n ,
lanságánál s társadalmi befolyásánál fogva igen gyakran
hogy intézetünk k i s e b b é legyen vagy épen, hogy ifjaink
akadályozza az egyházat a tan dolgában is, félszeg irányt
p r o t e s t á n s e l l e n e s szellemben nevelkedjenek ; de
vennie, mire, a mint az egyháztörténet a példák megszámkénytelenek vagyunk a jogakadémia céljának ilyetén kölálhatlan sorával bizonyltja, a magára hagyatott egyházi
rülírását gyermekesnek és félszegnek kinyilatkoztatni s
elem itt is ott is vajmi nagyon hajlandónak mutatkozott.
határozottan visszautasítani azon igazságtalan és bántó
Itt a szellem nélküli betű ölt, majd ismét másokat a
feltevést, mintha a jogakadémia visszaállítása iránti törekszellemesség egyoldalúsága tántorított el sajnos végletekre.
vések csupán nevetséges h i ú s á g r a s a f e l e k e z e t i
A világi elem nagy befolyása nélkül ma aligha beszéle g y o l d a l ú é r d e k e k r e (bár felekezetünk józan
hetnénk protestáns egyházról oly értelemben, mint azt ma
érdekeit szégyelni egyáltalában nincs okunk) volnának
nem minden büszkeség nélkül tehetjük. Ha igaz az, a
visszavihetők. Cikkírónk, úgy látszik, még nem ért rá
mit pedig a tények kétségbe vonni nem engednek, hogy
elmélkedni arról, mily nagy fontosságú egy egészen fügazok, a kik születésüknél, vagyonuknál s családjaik tárgetlen akadémia a tudományok szabad fejlődésére egysadalmi állásánál fogva hivatvák a protestáns egyház
általában s mily nagy horderejű különösen a jogtudomávilági elemeinek vezénylő szövétnekeit képezni, ma is
nyok s még inkább az államtudományok terén a szabad
többnyire a politikai közpályára lépnek s épen ezért megkutatás és vizsgálódás protestáns elve, mely nem hajlandó
előzőleg az állam- s jogtudományok körét tanulmányozzák:
megengedni, hogy a felismert igazság bárkinek, ha mindakkor valóban nagyon kevés elfogulatlanság kell hozzá s
járt az állam tekintélyeinek is a kedveért más alakban
viszonyainknak már csekély mértékben való ismerése elég
s más irányzatban megjelenjék, mint a mely lényegének
arra, hogy méltánylattal fogadjuk a prot. egyház azon
épen megfelelő. A gondolkodás és a lelkiismeret szabadönfentartási ösztöne által sugalt törekvését, melylyel leendő
ságát már századokkal ezelőtt proclamált prot. egyház,
patronusaira, felügyelőire stb. ezek legfelsőbb fokú tanulmint maga is alkotmányos szervezet, évszázadokon át nem
mányai alatt is egyenes befolyását megőrizni és a hol
utolsó helyen küzdött a politikai szabadságért is ép úgy,
ilyen nincs, vagy megszűnt, újra visszaállítani iparkodik.
mint saját egyházi önállóságáért; és csak a közel múltban
Hogy S. úr a „protestáns jogakadémiát" egy sorba állítja
is nem ez volt-e, mely az absolutismus utolsó erőfeszítését
a „katholikus szellemű vegytani laboratórium"mai, melyet
a hires pátens kérdésben megtörte s ezzel lényegesen
formalisticus okoskodásai könynyebbitésére feltalálni jónak
hozzájárult az alkotmányos szabadság visszavívásához ?
hitt, az nem az én bűnöm, feleljen érette. Hogy „proNem marad-e fenn továbbra is egyházunk ama hivatása,
testáns jogakedémia" nem olyan absurdum, mint a mihogy szervezeténél s szabad szelleménél fogva országos
lyennek ama parallelismussal jelezni méltóztatott, S. úr
politikai szabadságunknak is egyik nem utolsó őre maradabból is láthatja, hogy a jogi tantárgyak között ott van
jon, kire a nemzet a jövő előre nem látható eseményeivel
az egyházjog is s ott van a magyar jog és alkotmány
szemben mint táutoríthatlan hű támaszra s férfias szövetfejlődésének története. Amabban a prot. egyháznak jó
ségesre tekinthessen, ki megállandja helyét a jövő nem
része vagyon, emez az utolsó három századra nézve elvárt, de nem is lehetetlen viharai között, mint megállotta
válhatlan a magy. prot. egyház fejlődése történetétől, sőt
a múltban. S ha már most egy ilyen egyház, vagy ehhez
vannak korszakok, melyekben egyenesen a prot. egyház
tartozó kisebb autonom testület hangsúlyozva egy a profoglalja el az előtért s mozgató erővé lesz az egész fejtestánsok által fenntartandó, tehát független jogakadémia
lődésre nézve. Ezek prot. felfogásának lehetőségét, gono r s z á g o s nagy horderejét, elhatározza, hogy egy
dolom, csak nem fogja tagadni, bár miképen van is elilyennek már meglevő alapjait nem engedi veszteg hehatározva s könnyen befogja láthatni, hogy ezek rosz
verni, hanem minden követ megmozdít, hogy egy ily
akaratú felfogása — pedig ilyent sok helyütt találhat,
intézetet az életnek visszaadhasson: akkor bizonyára kücsak a szemét kellene kinyitnia — mily nagy mértékben
lönös, hogy a k a d valaki, s igen szomorú ha s a j á t
lehet destructiv a prot. hallgató prot. szellemére. De ha
k e b e l é b e n akad ez a valaki, a ki e testületnek szemár ezekkel s hasonlókkal bíbelődni restelt is, annyit

legalább mégis csak meg kellett volna tennie, mikor a
dologhoz szólni akart, hogy áttekintett volna a velünk
egyenlő viszonyok közt élő református atyánkfiaihoz s ha
ott látta volna, mennyi áldozattal, mily áldozatkészséggel
(ez előtt pedig le a kalappal) törekedtek a közelmúltban
ujjá szervezni s törekszenek most is fenntartani s felvirágoztatni jogakadémiáikat, akkor talán mégi esak valahogy eszébe juthatott volna meggondolni, helyes-e és
tanáesos-e hű bele Balázs módjára hiúságból eredtetni
vagy felekezeti elfogultsággal bélyegezni oly törekvéseket
s tényeket, melyeket milliók büszkén vallanak magukénak 5 akkor erre gondolva valahogyan rájöhetett volna
arra is, hogy e törekvések igazi indokait kutassa. De
hát hogy merész állitásaival S. ú r oda a hová eljutott,
legyen szabad röviden értelmeznem. Mihelyt az akadémia
egyik célja gyanánt emliti, hogy „ifjaink prot. szellemben nevelkedjenek" elsőben is megakad a n e v e l é s
szón s kimondja, hogy az akadémia korunkban már nem
nevelő, hanem oktató intézet. Ez pedig nem absolute,
hanem csak annyiban igaz, a mennyiben a gymnasiummal mint k i v á l ó a n nevelő s képző intézettel szemben az akadémia mint k i v á l ó a n oktató intézet jellemezhető, a nélkül, hogy mint S. úr teszi, az akadémiától
a nevelő képességet s kötelességet elvitatni lehetne.
Tárgya is válogatja, s a jogi tanszak épen tárgyai természeténél fogva dúsabb nevelő elemekben mint sok más
szak. Ez még hagyján, de hogy a prot. akadémiát oly
szörnyetegnek tekinti, annak tulajdonítom, hogy nem
distingvál kellőképen. Abból a mit következőkben mond :
joghallgatóink „bármely pályára lépnek, irodájukban épen
semmit, azonkívül pedig nagyon, nagyon keveset foglalkoznak v a l l á s i k é r d é s e k k e l " mire aztán a prot.
jogakadémiáknak teljesen haszontalan voltát ráépiti,
minden kezdő világosan láthatja, hogy S. úr, a mi elég
botrányos — sit venia verbo — egy theologiaviselt
embertől, nem birja a v a l l á s fogalmát az e g y h á z
fogalmától megkülönböztetni. No ha S. úr prot. jogakadémia alalt olyat gondolt, melyben v a l l á s t tanítanak
bármily irányban, s célul tűzik ki, miszerint a hallgatók
oda vitessenek, hogy az életbe kilépve v a l l á s i k é r d é s e k k e l foglalkozzanak, akkor meglehet róla győződve,
hogy olyan jogakadémia nekem sem kell s hiszem másnak sem; de arról is biztosithatom, hogy az ilyen jogakadémiát maga S. úr találta fel, s kiváncsi volnék
megtudni, hogy egy ilyen jogakadémia eszméjéhez hány
részvényest volna képes fogni széles e hazában. Annyit
mindenesetre ki kell még erre nézve nyilatkoztatnom,
hogy kár magának torzképeket alkotnia csak azért, hogy
ezek ellen viaskodhassék s nem szép, de mindenek felett nem igazságos dolog e torzképekért másokat megtámadnia s dicséretes törekvések megbénítására törekednie.
Olcsó dicsőség ez uram, s táu nem is az.
De ime eljutottam S. úr cikke negatív részének
legkeményebb tételéhez, melylyel a jogakadémiának a
vele egy fedél alatt leendő más intézetekre nézve paedagogiai szempontból k á r o s é s v e s z é l y e s
voltát

iparkodik kimutatni. Azt mondja, hogy a jogászok mint
már érett ifjak más törvények alatt állanak, mint a gymnasium növendékei; amazoknak sok van megengedve, mi
ezeknek meg van tiltva s tehát nem paedagógus az „ki
egyik kezében szigorú törvényeket mutat növendékeinek
s a másikban folyton példákat, mikép lehet azokat megszegni, " aztán némi kitérés után hozzá teszi : „komolyan
félek, hogy azt a jogakadémiát igen drágán fogjuk megfizetni." Már hiszen a félelemről azt tartják, hogy nincs
ellene orvosság s a félőn nem fog a biztató szó, mégis
ha sikerülne e félelem alaptalan voltát megmutatnom,
nem hiszem, hogy S. úr attól a félelemtől nem szívesen
szabadulna. Legyen szabad megjegyeznem, hogy épen
mert az érettebb ifjak m á s fegyelmi szabályok alatt
állanak — ugy gondolom ezeket érti a „törvények" alatt,
— mint a gymnasium növendékei, amazok t ö r v é n y s z e r ű szabadabb cselekedhetése emezek előtt nem tűnhetik fel a t ö r v é n y s z e g é s példája gyanánt. Ezen
fegyelmi szabályok különbözőségében látja S. úr a veszedelmet avagy a gymnasiumi növendékek s akadémiai
hallgatók kora közötti különbségben ? ? Nem kell elfelejtenie, hogy egy 8-ik és egy 1-ső osztálybeli tanuló
közt sokkal de sokkal nagyobb a külömbség minden
tekintetben, mint egy gymnasiumot végző ifjú s egy akadémiai hallgató között. Pedig a gymnasium valamennyi
osztálya szépen el van ugyanazon fedél s mi több ugyanazon tanári kar vezetése alatt. E növendékek azonfelül
országszerte, minden egyes intézetben, k ö z ö s fegyelmi
szabályzat alatt állanak, a nélkül, hogy valakinek eszébe
jutna a 18 éves ifjú irányában u g y a n a z o n tilalmakkal fellépnie, melyek a 10 éves gyermekre szükségesek.
S. úr paedagógusát, „ki egyik kezében szigorú törvényeket tart, etc. etc." igen nevetséges példának tartom,
bár drámai pathoszát nem vonom kétségbe; épen azt
tartom én jó paedagogusnak, a ki a cselekvés azon szabadságára, mely a teljes korú — sui juris — férfiút
megilleti, lassanként fokozatosan szoktatja meg növendékét. Csak az ilyentől várható természetszerűleg, hogy szabadságával majdan vissza nem él. A gymnasiumi fegyelem jó kezelésének egyik sarkalatos alapelve, hogy a
növendéknek lépésről-lépésre, fokozatosan mindig több
és több szabadság engedtessék s mindig annyi, a menynyit kár nélkül élvezhet. A józan paedagógia kívánja,
hogy már a gymnasiumi fegyelmi szabályok se alkalmaztassanak egyforma mértékben minden osztályra s
minden növendékre. Ha S. úr komolyan veszi állítását s
következetes akar lenni: akkor a gymnasium nyolc osztályát sem szabad egy fedél s egy igazgatás alatt megtűrnie, nem lehet megengednie, hogy gymnasium s akadémia vagy egyetem egy s ugyanazon városban lehessen,
sőt a növendékekkel naponként érintkező tanárt, azokra
veszedelmesnek kellene tartania paedagogiai szempontból,
mert hiszen a tanárnak is sok van megengedve, a mi a
tanulónak el van tiltva. Szolgálhatnék tán p é l d á k k a l ? ?
De ne bolygassuk a dolgot tovább, S. úr bizonnyal csak
nem gondolta át eléggé ezen hirtelen oda vetett állítását,

sebb fokú intézetekre nézve, de sőt ellenkezőleg paedami gyakran épen akkor esik meg az emberen, ha valagógiai
szempontból jótékony hatású s megkönnyíti a femely ügy mellett vagy e 11 e n, túl a mértéken talált felgyelem kezelését. Ha nem restelli S. úr, járjon utána s
buzdúlni. Nem lesz azonban felesleges a tapasztalást semeg vagyok győződve, hogy minden, hasonló körülmégélyül hívni e kérdés megvilágositásra. Szerény magam
nyek
közt élt elfogulatlan férfiutói, hasonló értesitést fog
tanári pályám első három évét egy 8 osztályú főgymnakapni,
mert hasonló körülmények, hasonló eredmények
siumban töltöttem, melylyel kapcsolatban nem volt semszülői szoktak lenni. Kivételt talán csak a főváros s egy
minemű akadémiai szak, azóta oly intézetben működöm,
általában az igen nagy városok képezhetnek, melyek másmelyben egy fedél alatt jogakadémia s még egyéb inténemű, de kérdésünk lényegére nem tartozó körülményekzetek voltak több éven á t ; ugy hiszem tehát, hogy van
nél fogva nem ugyan ellenkezőt, de legfölebb e tapasztanémi kis jogom a szóban levő kérdés körül tett tapaszlat valaminemű variánsát fogják felmutatni.
talataimat latba vetnem. Tapasztalataim veleje pedig röEddig a cikk negatív része, melyben S. úr az
viden a következő : magokban álló főgymnasiumok legfeleperjesi jogakadémia felesleges, szükségtelen sőt káros
sőbb osztályú növendékei nagy hajlandósággal birnak
voltát igyekszik bebizonyítani, hogy ez mily eredazon ürt, mely köztük s a sui juris lakosság közt van
ménynyel sikerült legyen, törekedtem nagyon igénybe
iskolán kivüli éltükben betölteni, a miből gyakran a fegyelmi szabályok különböző nemű áthágásai származnak ; , vett idomhoz és e lapok teréhez mérten felmutatni. Hogy
a jogakadémia sem helyi, sem pedig nemzetiségi szemhol ellenben az e fokú tanuló ifjúság ama tért egy nálápontból nem bírna fontossággal, annak ellenében elegennál felsőbb fokban levő, érettebb akadémiai ifjúság által
dőnek tartom egy részt ezen ellenvéleményem bevezető
b e t ö l t v e találja, önkényt vagy kénytelenségből viszszavaiban elősorolt tényekre, másrészt felföldünk viszoszavonúl saját köre sorompói közé, feltéve, hogy az az
nyainak bármely ismerőjére hivatkoznom.
akadémiai polgárság elég tekintélyes szám szerint is, ily
helyeken e tanulók túlkapásai ritkábbak, a fegyelmi sza(Vége következik.)
bályok áthágása az iskolán kivüli társadalmi életben
gyérebbek. Nem hogy káros hatású volna tehát egy teOTROKOCSI VÉGH DÁNIEL.
kintélyes akadémiai szak a közvetlen közelében álló kis- j

Öreg Rákóczi és a nyomdászatA gyulafejérvári fejedelmi nyomda. — Ó Nagyságok
buzgalma. — A szószéket a nyomda kezdi pótolni. — A
fejedelemasszony munkáját nevetségessé akarják tenni. —
A »fogadatlan prókátor.* —A fejedelem erélyes föllépése.
— Vallási pasquillusok:
a szentháromság mint Cerberus,
— Öreg Rákóczi kitépeti. — A jezsuiták taktikáját eltanulják s ellenök fordítják a protestánsok. — Az öreg Graduál. — Fejedelmi bőkezűség a nyomda körül. — Üreg
Rákóczi, mint az egyházi könyvtárak legelső' tervezője.
A lángoló hitbuzgalmú fejedelmi pár, I. Rákóczi
György és neje Lorántífy Zsuzsánna, ujabb lendületet
adott a gyulafej érvári nyomdának, melyben „Lignicei
Eífmurt Jacab, Feiedelem Vrunk Typographusa és compactora", majd „Martinus Major Coronensis (Brassai Major
Marthon), Cels. Transilv. Princ. ac Scholae Typographus",
egymást fölváltva szorgalmatoskodtak. Alattuk, a gyulafehérvári műhely alig győzi az ő Nagyságok s egyes buzgó
* Mutatvány, szeizőnek >yA magyar nyomdászat történelmi fejlődése 1472—1877.® cimű, s a hó elején végén, a Franklin-társulat
kiadásában megjelenendő munkájából.

uraságok rendeletére kinyomatásra küldött magyar s oláh
művek elkészítését.
O Nagyságok minő kegyelettel csüngtek ez intézeteiken, tanúsítja bizalmas családi levelezésök. Igy például
Gyulafehérvárról 9. Octobris. Anno 1641. irja Lorántífy
Zsuzsánna „édes fiának", a későbbi fejedelem II. Rákóczi
Györgynek : „ím tíz könyvet küldtem, az kit most nyomtattak, adja isten haszonval olvasnod; az húgodnak is
küldök tőled, ha oda megy." Mi több, még maga a kegyes fejedelem asszony is beleszól azon időszak nagy
vitáiba, 8 az ő kéziratai is sajtó alá kerülnek. Ezzel, nálunk is felötlik a nyomdászat ujabb áldása, mely abban
állott, hogy a tagozott beszédet, a szónoklatot megfosztotta mindeddig korlátlanul tizött kizárólagos hatalmától,
megosztozott vele, s alkalmat adott még a másodszerepre
itélt nőnek is, hogy a tömeghez szólhasson.
Bárki méltassa behatóbb tekintetre a XIV. századot,
be kell látnia, hogy akkor az ismeretterjesztésben menynyire alárendelt tényező volt az Írásbeli oktatás : míg
századunkban ez viszi a főszerepet, s a szóbeli előadás
másodrangra sülyedett. E két időszak között közbül eső
XVI. és XVII. századok alatt, küzdte válságos harcát a
szóbeli s az Írásbeli ismeretterjesztés. S a szónok érzi,
hogy a légkör változik. Friss fuvalmak sejtetik vele, hogy
lesz még ido, midőn az ékesszólás megszűnik vezetni,

irányozni a köz-gondolkodást. Előtte a példa: imé, egy
gyönge nő, Rákóczi fejedelmi hitvese szól a tömeghez, s
hangja nem enyészik el a nép morajában !
Lorántffy Zsuzsánna hivő lelke egész erejével kelt
ki némely hitágazatok dönthetlensége mellett, „Mózes és a
próféták" cimű munkájában, melyet 1641-ben, Gyulafejérvárt megjelente után, Erdélyben úgyszólván áhitattal fogadtak. Annál metszobb volt néhány magyarországi iró
gúnyolódása, kik sértegető epigrammákkal akarták ezt
nevetségessé tenni. A gyanú különösen Rajki Gáspár Erdélyből akkor tájban kiszökött jezsuitára esett. S az ellenfél kíméletlensége végre is annyira túl ment a határon,
hogy a megbántott fejedelem belső emberét, Bogáti Andrást
Bécsbe az udvarhoz küldvén, fenyegető hangon követelte,
hogy a gúny irat beszedessék, és hogy szerzője kipuhatoltatván, megbüntettessék.
A mit Tennyson mond, hogy: gúny, kicsiny szivek
füstgőze csak,— az volt öreg Rákóci nézete is. Ezért szolgált
oly nagy bosszúságára, hogy Keresztúri Pál gy.-fehérvári
tanár, az ő hire s tudta nélkül a gúnyt gúnynyal fizette
vissza, ellenmunkát írván a pasquillusra. Erre nézve
Kassai István így ír a fejedelemhez, In Kolozsvár, die 8
May 1642 kelt levelében : Bizony méltán busulhat Nagyságod is, ilyen hatalmas maga gondolatlan bátorságán
Keresztúri uramnak. Bezzeg fogadatlan prókátor volt ő
Kegyelme : hiszem a mocskot nem mocskokkal kellene
mázolni. Kiváltképen mikor fejedelmek méltóságában forog
a dolog. Igen bölcsen cselekedte Nsgod, parancsolván oda
ki a könyvnek supprimálása felől ha lehet kegyelmes
uram, szedegetnék b é ; egy is künn ne maradjon ! . . . ez
Nsgod hírével nem lött, és nem ilyen úton akarja Nsgod
Fejedelmi méltósága ellen tett injuriáját vindicalni. Bátor
Kegyelmes uram perpetuum edictum legyen az Nsgod
birodalmában levő Typographiákon mindenütt, Nsgtok
fejedelmi méltóságáról sem pro sem contra, Nsgod hire,
parancsolatja nélkül, se ne nyomtassanak, se ne Írjanak
semmit. Bogádi uramnak írja meg Nsgod a dolgot a végre:
ha történet szerint ki talált egy néhány exemplár menni,
és ott fen hire lenne, s azt mondanák, hogy Nsgod már
maga vindicaltata; mondhassa meg igazán : Nsgodnak
hírivei nem lött, nem is kiván Nsgod ilyen formán való
satisfactiot, hanem más különb realitással való satisfactiot
kiván Nagyságod.
Bizonyára nem lép föl ily erélyesen a mérsékletéről
ismeretes fejedelem, ha nejével együtt nagyra nem becsüli
a nyomda termékeit. Épen mivel, igaz protestánsokúi
sokat adtak a sajtóra, s abban Istennek a világ javítására,
az emberiség számára adományozott eszközét szemlélték:
azért nem tűrhették el, ha e mennyei ajándékkal kárhozatosan visszaéltek. Rákóczi György ezen meggyőződése
szerint járt el, midőn a Dávid Ferenc egységhivő (unitárius) papsága által szerkesztett, s Gyulafehérvárott 1567ben kinyomatott „De Falsa et vera unius Dei Patris,
Filii et Spiritus Sancti cognitione" cimű munkát a dézsi
országgyűlés után, fölkerestette, s abból azt a hat levelet,
melyen a szent háromság, mint Cerberus volt lerajzolva,

s még egyéb gúnyoló torzképek foglaltattak, kitépette.
Ugyanannyi erővel, teljesen megsemmisíthette volna az
egész m u n k á t ; de nem lévén rajongó, megelégedett azzal,
hogy a köz megbotránkozás tárgyát képező, és szerinte,
borzasztó istenkáromlást és szentségtelenséget elpusztította.
Átalában ne feledjük, hogy bár türelmetlen hangon
szólt azon kori irodalmunk, bár az erdélyi „orthodoxus"
református püspököknek olykor nagy befolyásuk volt az
udvari politikára, s az unitáriusokat csakúgy eretnekeknek nevezték, mint Pázmány a maga ellenfeleit: azért a
papság külön lévén választva az államtól, s a buzgó fejedelmek ez elvet soha meg nem szegvén ; a korhoz mért
vallásos türelem elmaradhatlan volt. Üldözésről nem is
panaszkodhatott a négy bevett vallás egyike sem.
Erdélyben, hol a reformátusok, élökön a fejedelemmel, nagy többségben voltak • még a leggyülöltebb egységhivők is védelemben részesültek. A dézsi országgyűlés
kimondotta, hogy bárkinél volnának oly könyvek, írások
és káromlásra formáltatott képek, melyek az unitaria religio ellen valók : mindazokat, minden ember kinek birtokában vannak, tartozzék a folyó 1638. év sz. Márton
napjára a fejérvári káptalanba bevinni. Ennek utánna
pedig, afféle könyveket, írásokat és képeket, senkinek
szabad ne légyen írni, nyomtatni, tartani, avagy másunnat
ez országba béhozni, sub poena notae infidelitatis.
Látjuk ebből, hogy a fejedelem, ki tevékeny részt
vett e törvény hozatalában, irtózott a vallásbeli gúnyolódásoktól ; foltehetjük tehát, hogy Rákóczi, a szent dolgokról irt pasquillusok kinyomatásának megakadályozhatása
szempontjából végeztette el ugyancsak Dézsen, hogy ha
az unitaria religion lévők közül, a bevett unitaria religionak hitvallása szerint könyvet irna is valaki, de azt kinyomtatni és kibocsátani, az ország-fejedelme hire nélkül,
semmiképen ne merészelje, sub eadem poena notae infidelitatis.
Ekkor már Erdélyben a katholicismus teljesen meggyőzetett, s úgyszólván csak a keleti havasok szűk határai
közé szorítkozott. Innen van, hogy az erdélyi református
irók már vagy a másik két prot. felekezettel, vagy pedig
a magyarországi pápistákkal keltek vitára.
Az irodalomban, a protestánsoké még mindig túlsúlyban volt, s Telegdy, majd Pázmány föllépése óta,
tartalom és kidolgozás tekintetében rendkívül emelkedett.
A protestantismus mind ez ideig megtartotta tisztán oktató
irányát. A Melanchtontól vett ezen módszer azonban,
lassankint lejárta m a g á t ; mert az alaki tökély iránt fogékonyabbá vált közönség, egyátalában nem elégedett meg,
a dogmatikai tételek száraz előadásával, bármennyi ismeret és alaposság is nyilatkozzék azokban.
Telegdy és Pázmány, mély logika, tősgyökeres magyarság és velős tömöttség mellett, polémiáikban, a metsző
gúny, a példabeszédek és szójátékok gyakori és mindig
szellemes alkalmazásával, szemmelláthatólag kezdték máikétségbe vonni a protestantismus eddigi szellemi fölényét.
De a két tábor mindenike folytonosan kutató szemmel
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kisérvén a másikat, csakhamar eltanulták egymástól, miként kell az ellenfél előnyös hadállásait a magok javára
hasznosítani. Szeget szeggel.
A versenyzés tehát, mihamarább megkezdődött. A
számos protestáns író, érezve Pázmány ragyogó irói tulajdonainak hatását, igyekezett nyomába hágni, s tartva
attól, hogy a régi pongyola, és felszínes gyors-munka által
veszélyeztetik a szent ügyet : mind inkább törekedtek a
a művészi feldolgozásra.
Alvinczi Péter, Szenczi Molnár Albert, Geleji Katona
István, már nem alkalmazkodnak, mint elődeik, a paraszti
beszédhez és elméhez, sőt az utóbbi nyilván kimondja, a
Váltság Titka első részében, hogy művét azok számára
irta „a' kik a' tsets-évö korból ki-kel vén, a' kemény eledelt-is bévehetik." Valamint, ugyanő, irályának velőssége
érzetében, a Titkok titkában mondja, hogy ki fordíthatja
ő neki méltán vétkül, ha ő is, ennyi sok elegy belegy
különböző tormák között, valami k i v á l t k é p e n v a 1 ó t követ ?

Az öreg Rákóczi élettörténetében, a protestáns
nyomda-termékek körül tanúsított ezen fejedelmi bőkezűsége, nem áll elszigetelve. Dátum Dés 30 Junii 1638
Tolnai István sárospataki paphoz intézett levelében írja :
Az Csanaki maga opusában (A Dög halairól való rövid
elmelkedés. 1634. 8-r) kegyelmed 20 exemplárt tétessen
be az bibliothekánkban, az többi legyen az coetusé, annak mi az árát megadjuk; az másféle köny(v), ki 102,
(t. i. példányból áll), abból kegyelmed azokat küldje be,
az mint leírattak, a többi közzül is kiválogatván, az kik
az mi bibliothékánkban nem volnának, tegye az mi könyveink közzé, ezeknek is megadatjuk árokat, az többi ám
legyen az coetusé.

Később, ujabb emlékoszlopot emelt buzgóságának,
dézsi curiájából die 29. Junii 1642, György fiához intézett eme soraiban, melyekben az egyházi könyvtárak
eszméje nem csak hazánkban, hanem egész Európában
legelőször pendíttetik meg: „Fejérvárról Koncz András
oda fog három láda könyvet küldeni, kettei leszen püspök uram Postillája, egyikben egyikben 100, száz exemE nyilatkozatok nagy jelentőségűek, oly egyéntől
plár; ennek egyik ládáját számon adassad Pécsvárady
ejtve, ki a legnagyobb prot. egyház-kerület püspöke, s
uram kezében, s mi szónkkal Ő kegyelmének parancsold
emellett azon időbeli egész irodalmunknak legtermékemeg, osztassa el Ő kegyelme ajándékon ezeket Buda,
nyebb munkása volt. Geleji Katona vaskos művei egykoKecskemét, Kőrös felé való, religionkon levő ecclesiákriban sokat foglalkoztatták a nagyváradi és a gyulafehérban, úgy, hogy n e a z p a p é , h a n e m a z f a l u k b a n
vári sajtókat, s miként Szenczi Molnár Zsoltárai énekvagy v á r a s o k b a n levő ecclesiáé
legyen,
költészetünknek, úgy az ő öreg Graduálja prot. egyházi
ha szintén az papok az szokás szerint változnának is, de
költészetünknek vált zárkövévé.
az könyvek el ne idegenedjenek azoktól az helyektől, a
Az öreg Graduál keletkezésével, maga Geleji Kahova rendeltetnek. Valamennél nevezetesebb faluk, vára*
tona ismertet meg bennünket műve előszavában. Mint | sok vannak az holdoltságon, mindenikben küldjön ő keBethlen Gábor udvari papja, keserűi Dayka János, akkori
gyelme, ha mi azoktól megmarad, ott az partiumban
„magyar orthodoxus püspököt", mind addig nógatta egy
oszsza el ő kegyelme. Az más két ládát küldd Patakra a
új Enekeskönyv szerkesztésére, míg az rászánta magát.
praefectus kezében."
Az előhaladt munka, melyben a régi énekek fogyatkozáíme a kegyesség csodaműve. A másban takarékos,
sai kijavíttattak, megnyervén Bethlen tetszését, az elkécsaknem fukar fejedelem, bőkezűen osztja ezreket érő
szült részeket lemásoltatta, s dísz kötésbe foglaltatta. Igy
ajándékait, isten dicsőségére, egyháza javára !
maradt a munka mindaddig, míg I. Rákóczi György
D R . BALLAGI A L A D Á R .
„meglátván azt a nagy öreg Graduált templomunkban,
elméjét ottan annak kinyomtatására bírta." Az öreg püspök
azonban, mindjárt az első ivek elkészülte után, meghalt.
Ennélfogva, úgyszólván az egész munka nyélbe ütése
B E L F Ö L D .
Gelejire, mint eddig is buzgó dolgozó társára maradt
Geleji a nagy művet, elejétől végéig átdolgozta, és saját
Az ágostai h. ev. egyház konventje.
szerzeményű új hymnusait beletoldva, mintegy negyedrésznyivel öregbíté. Végre 1636-ban, elkészült a GraA nagy érdekeltséget keltő egyetemes gyűlése az
duál, s nagy ivrét alakban, kétszáz példányban nyomatott
evang. egyháznak f. hó 10 és 11-ik napjain tartatott
ki. Ezek közül egyetlen egy sem került a könyvpiacra,
meg Zsedényi Ede ő nméltóságának elnöklete alatt.
hanem valamennyi, a fejedelem által sajátkezűleg aláírva,
Többször részt vettünk már az ily egyetemes gyűlésekben
s az uj testamentomból vett jelszavával (. . . non est
s mindenkor igen népesnek találtuk; de eddig azt hivők,
currentis, neque volentis, sed miserentis . . . Dei) elhogy ezen feltűnő érdekeltséget nem maga a convent,
látva, a népesebb református egyházak közt ajándék-kéhanem ennek valamely csatányosabb mozzanata, p. o
pen osztatott ki. Sőt a fejedelem, korához mérten még
vagy a panslavismus elleni erélyes fellépés, vagy az uj
ritka vallási türelmességet is tanúsított, meghagyván, hogy
elnök székfoglalása, s többefféle kelti. Most azonban semmi
némely ágostai hitvallású evangelikus gyülekezetnek is?
ilyesféle nem fokozta a kíváncsiságot, hanem tárgyaltatmint például az eperjesinek, ingyen-példányt küldjenek
tak szokott egyházi s iskolai ügyek, s ennek dacára az
a drága munkából.
érdekeltség aligha volt az eddiginél kisebb. Jelen voltak

a kerületi küldöttek majdnem teljes számban, kivévén
talán a panszlávokat, a kik közül alig láttunk valakit, és
pedig jelen voltak s jelen szoktak lenni díszruhában, az
egyháziak Luther köpenyben, a világiak közül pedig többen díszmagyarban, a mi kétségkívül kellemes benyomást tesz úgy a gyűlési tagokra, mint a hallgatókra és
talán ez is befolyással van arra, hogy a gyűlés egyhá
ziasan komoly méltóságos szinezetét mindvégig megtartsa.
Jelen volt továbbá nagy számú hallgatóság, mely a díszes termet egészen megtöltötte, és pedig oly hallgatóság, mely élő bizonyságot szolgáltat arra nézve, hogy az
evangelikus egyháznak minden rétegében meg van az
egyházi ügyek iránti érdekeltség. Ügyvédek, orvosok,
képviselők, egyetemi tanárok, jogászok, jogvégzettek ott
ültek csupán mint hallgatók óra számra, érdekeltséggel
vévén tudomást az egyházuk körében előforduló jelentékenyebb eseményekről Kedvesen meglepő tünemény, a
mi mai napság már a ritkaságok közé tartozik.

E munkálat helyesléssel
r ó 1 szóló törvényjavaslatra.
fogadtatván, annak idejében az országgyűlési képviselőkkel közöltetni rendeltetett.
A v e g y e s h á z a s s á g o k b ó l származó gyermekek keresztelése körül, kath. lelkészek által elkövetett
törvényszegések orvoslása tárgyában, a vallásügyi miniszterhez beterjesztett feliratot illetőleg jelentetett, hogy
a miniszter elvileg nem orvosolja a panaszt s továbbá is csak esetről-esetre kívánja elintézni a vallásügyi panaszokat. E leirat tudomásul vétetvén, elváratik,
hogy a törvényszegők szigorúan meg fognak büntettni.
A negyvenes években tervezett közös p r o t . f ő i s k o l á r a ágost. hitvallásuak által tett s a dunamelléki
ref. egyházkerület által kezelt alapítványok visszakövetelésére kiküldött bizottság jelenti, hogy 3768 frt 54 kr.
lett visszafizetve. E pénz az egyetemes pénztárban a
létesítendő theologia javára fog kezeltetni.

Mint tanári vizsgát letett egyének, Klein Pál,
A gyűlést megelőző uapon d. u. 4 órakor az egyv
Sehőnvizner Károly, Kottler és Barbieri okleveles tanáházkerületek superiutendensei, felügyelői s küldöttei Zseroknak hirdettettek ki, a tanárvizsgáló bizottságok kiegédényi Ede főfelügyelő úrnál küldöttségileg tisztelegtek.
szíttettek. A küldöttségek az evangelikus egyház diszterméből elOlvastatott az e g y e t e m e s t a n ü g y i b i z o t t indulva, külön-külön kerületileg tisztelegtek. Először is
s á g j e l e n t é s e . A jelentés szerint az előmeneteli jea dunántúli kerület küldöttsége tisztelgett, élén Karsay
gyek cgyformásitását az állami jegyekkel és a módszersuperintendenssel és b. Prónay Dezső felügyelővel; azutani értekezletek megtartását javasolja. — Elkészítette e
tán a tiszai kerület küldöttsége, élén Péchy Tamás közbizottság a népiskolai táblázatokhoz szükséges utasítást.
lekedésügyi minister úrral; majd a dunáninneni kerület
| Statistikai adatai közül kiemeljük, hogy volt 19 középGeduly Lajos superintendens és Szentiványi Márton főistanoda, 3 hittani intézet, 4 tanítóképezde, 143 rendes és
pán s felügyelő vezetése alatt, végül a bányai kerület
26 segédtanár, kiknek évi fizetése teszen 154,000 frtot,
küldöttsége, élén Dr. Szeberényi Gusztáv s b. Radvánszky
tanuló volt 4.326. A közép és felső tanintézetek szelleAntal felügyelő úrral. Mindegyik kerület küldöttségének
mileg örvendetesen gyarapodtak.
szónoka megható és szabatos beszédben fejezte ki kerüA jelentésért előadónak, B a t i z f a 1 v y István tanárletének mély tiszteletét s hódolatát a főfelügyelő úr iránt,
nak
köszönet
szavaztatván, a bizottság javaslatai oda
másrészt kérve továbbra is az egyháza iránti buzgóságmódosíttatnak, hogy a bizonyítványokban általános oszban s áldozattételben soha nem lankadó főfelügyelő úrtályzat
ne jegyeztessék, a módszertani értekezletek jegynak jóakaratát és támogatását. Viszont Zsedényi úr az
zőkönyvei
a kerületi tanügyi bizottsághoz terjesztessenek
e küldöttségekhez intézett válaszában kiemelte, hogy vafel.
A
népiskolákról
szóló tudósítás az egyetemes gyűlés
lamint eddig s kivált azon 15 év óta, hogy a tiszai,
mult évi határozata értelmében jövő évben fog előmajd mind a négy kerületnek felügyelőjévé választatott,
terjesztetni.
lelkén viselte egyháza ügyeit, s nem szűnt meg buzogni
A görög nyelv alóli esetenkinti felmentés és az
az egyház felvirágzása mellett, ugy jövőre is igérte jóosztályugratás
iránti mult évi határozat fenntartatik s a
akaratát, buzgó támogatását.
i közoktatásügyi miniszter nézeteit, melyek szerint ezen
Másnap az egyetemes gyűlés Zsedényi E. főfelüesetek iránti intézkedés a miniszternél kérelmeztessék,
gyelő úrnak mult számunkban közölt, nagy érdekeltségaz egyetemes gyűlés nem osztja.
gel hallgatott, s a gyűlés zajos helyeslésével találkozott
A z s i n a t tartásának ügye. Olvastatott a dunánbeszédével nyittatott meg.
tuli
felhívás.
Az egyetemes gyűlés üdvözli a helvét hitA megnyitó beszéd után R a d v á n s z k y A. b.
vallású
testvéreket
e téren és a zsinati előmunkálatokat
indítványára, hogy az egyetemes felügyelőnek nagylelkű
a kerületek részéről sürgetőleg beszolgáltatni határozza.
adományaiért jegyzőkönyvileg hála szavaztassék meg, ez
éljenzések közt elrendeltetett Ugyanazon indítványozó
gróf P á l f y János urnák jegyzőkönyvileg hálát kifejezett
és a hálairatnak Geduly superintendens által leendő
átnyujtását indítványozza, mi szintén egyhangú helyesléssel határozati erőre emeltetett.
Olvastattak az egyetemes bizottság nyomtatásban
is megjelent észrevételei a k ö z é p t a n o d a i o k t a t á s -

Br. Radvánszky, mint a felállítandó theologiai akadmia helyisége tárgyában kiküldött bizottság elnöke, benyújtja a célba vett akadémia felállítása iránti jelentését,
mely abból áll, hogy a kiküldött bizottság jövő év február 1-én fog részletes és kimerítő javaslatot tehetni; e
jelentést az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi.
A pénzügyi bizottság jelentése és egyébb belügyek
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tárgyalása után az első napi ölés délután 2 órakor véget ért.
A másnapi ülésnek nevezetesebb tárgyait a következők képezték. Előterjesztetett a tiszai egyházkerület
az iránti kérelme, hogy a testvér egyházkerületek részéről nyújtandó s biztositott évi segély által tétessék
lehetővé az oly nagy fontosságú eperjesi jogakadémiának
újból való felállítása. A jóakarat nem hiányzik bennünk
protestánsokban, ha bármiféle tanoda alapításáról van is
szó, és kivált Eperjes küzdelem és szenvedésteljes múltjával, fekvéséből folyó missioszerű hivatásával nagyon
kiérdemelte az összes magyar protestánsok rokonszenvét,
és ha a jóakarat s a rokonszenv elég volna, a tiszai kerület kérelme kétségkívül egyhangúlag teljesíttetett volna.
De (ez a gonosz de) mi magyar protestánsok eddig is
szegények voltunk, most pedig egy-egy tanintézet felállítása és berendezése oly jelentékeny évi jövedelmet igényel, hogy tízszer is meg kell gondolnunk a dolgot, a
mig egy fensőbb tanintézet felállítására vagy feltámasztására elhatároznék magunkat, még inkább pedig, midőn
oly tanintézetről van szó, mint a jogakadémia, a mely
bennünket mint vallásfelekezetet sokunk nézete szerint
nem a legelső sorban érdekel. Igy történt, hogy Fabinyi
Theofil és Szontágh Pál urak erős érveket tartalmazó
beszédeikben a kérelem nem telj esi thetése mellett nyilatkoztak. Az egyetemes gyűlés határozata pedig az lett,
hogy jelenleg a kérelemnek hely nem adathatik, hanem
a jövő egyetemes gyűlésre nyújtson be a eollegium részletes költségvetést, és addig is saját kerületében rendezzen e célra gyűjtést és adóztassa meg magát.
Majd előterjesztetett, hogy a vallásügyi minister
egy Kassán kötött házasságot semmisnek nyilvánított,
mely ministeri intézkedés a vallási ügyekbe kelletinél
mélyebben való belenyúlásnak tűnvén fel, az egyetemes
gyűlés elhatározta, hogy ez ügyben az országgyűlés elé
egy kérelmet nyujtand bej kifejtvén, mikép a ministernek nem áll jogában valamely megkötött házasságot miministeri rendelettel semmisnek nyilvánítani,
Geduly superintendens úr az anyakönyvi kivonatok
díjtalan kiadását nem tartja méltányosnak, indítványára
tehát a közgyűlés elhatározta, hogy a ministerium kéressék fel, miszerint az ily kivonatokra nézve bizonyos díjat
állapítson meg. Majd Karsay superintendens úr indítványozza, hogy a közgyűlés nyújtson be az országgyűléshez kérvényt a végett, hogy az evangelikus egyház részére az utóbbi időkben nyújtatni szokott állami segély
ne csorbittassék; indítványozza továbbá, hogy ugyancsak
az országgyűléshez intéztessék kérelem az iránt is, hogy
a katonakötelezett segédlelkészek a fegyvergyakorlatok
alól mentessenek fel. Mindkét indítványt a közgyűlés
magáévá tette.
A konventi tárgyalások bevégezte után a konventi
tagok Zsedényi úr vendégei lettek, s a népes és kedélyes lakomán az evangelikus egyház vezérférfiaiért szívből eredő pohárköszöntések intéztettek.
— s.

A zsinati előmunkálatok feletti véleményem
sorsa.
III.
Felolvasásom azon része, mely papi értekezletünkön
élénk vitára nyújtott alkalmat s mely, ha Rákosi cikkirónak ugy tetszik, vihart is idézett elő : a zsinati előmunkálatok „cánoni javaslatok" cim alatti I. rész Il-ik
fejezetének a szent keresztségről szóló 17-ik §-ára vonatkozik, a holott is a kereszttanukra nézve" az mondatik a) betű alatt, hogy azok „az evangyeliumi vagy legalább valamely keresztyén egyház tagjai legyenek."
Ezzel szemben én azt javasoltam, hogy a keresztség melletti tanú lehet nem keresztyén is. Indokoltam
pedig javaslatomat következőkép : „mert ez, (t. i. a nem
keresztyén is) a keresztség tényét csak úgy bizonyithatj a,
mint azon keresztyén felekezet tagja, a melynek egyházában a szertartások rá nézve érthetetlen nyelven vitetnek véghez s igy tulaj donképen kétségbe vonható nála,
ha vájjon bizonyos-e abban, keresztelés vitetett-e véghez
a gyermek felett, vagy más egyébb szertartás. Továbbá
ha a nem keresztyén tanúskodása egyházi perben elfogadtatik s hitelesnek vétetik : miért ne a keresztségnél ?
Krisztus és az első keresztyének megkeresztelése
nem keresztyének jelenlétében, azoknak szem és fül tanúskodása mellett is történt."
Eddig terjedt indokolásom, s azt hittem, hogy elegendő lesz, annál is inkább, minthogy oly egyházkerületnek vagyunk papjai, a melynek törvényei, illetőleg
utasításai „a szent keresztség körüli kötelességek" című
szakaszban a papoknak sehol sem tiltják, hogy „kereszttanukul" nem keresztyéneket fel ne vehessenek. S midőn
ennek folytán azt várhattam volna, hogy a zsinati munkálatok e pontját, mint egyházkerületünk utasításaival
ellenkezőt kiméletlenül töröltetni fogják: ime szétágazó
s harsány vélemények nyilvánultak.
A legelső elennézet abban culminált, hogy ugy mond,
egy nem keresztyén, mikép nevelhetné keresztyén szellemben a keresztgyermeket? Feleletem csak az volt, hogy
egy nem keresztyén is nevelheti vagy neveltetheti keresztgyermekét a keresztyén vallásban csakúgy, sot jobban,
mint sok keresztyén vallású olyan keresztszüle, a ki épen
nem gondol a gyermek iránt tett fogadásának beváltásával
s a ki jólehet numerice a keresztyén felekezethez számíttatik ; de a hit és becsület dolgában sokkal alantabb áll a
nemkeresztyénnél, a pogánynál. Példát is hoztam fel, a
mely szerint egyházamban egy izraelita, felfogadott keresztyén árva gyermekét, minden felszólítás, intés, kényszer nélkül iskolába járatja, templomba küldözgeti s így
tényleg a keresztyén vallásban neveli s nevelteti. S e
példa folytán aztán azt a kérdést tettem fel: avagy e példa
nem bizonyítja-e, hogy a keresztyén név viselése nem
képesít kizárólagosan a keresztszüleségre ?
Mind ezt mellőzhettem volna ; mert a zsinati mun-

kálatokban a mint fentebb idéztem nem is a keresztszüleségről van szó, hanem egyszerűen „kereszttanúk"-ról.
De ha már ide lett terelve e dolog, nem akartam az elől
kitérni.
Minó' eredménynyel végződött volna a vita, eszmecsere, nézettisztázás folytán, azt meghatározni most már *
nem lehet; mert az abban maradt, még pedig a mint
Rákosi tiszttársam közié, azért, mert Brocken testvérünk
humoros irányú felolvasását is óhajtottuk élvezni. Elég
az hozzá, a vita privátim a papi értekezleten kivül is
folyt, az esperességi bizottság pedig jónak látta e pontra
vonatkozó javaslatomat talán a támadt vita folytán elvetni.
Legyen neki hite szerint; az én meggyőződésem
azonban az, hogy az én hitem fog érvényre jutni, s hogy
ebbeli javaslatomat maga az élet fogja velünk elfogadtatni, s hogy a zsinat, ha egybe ül, szintén felveendi nézetemet, ha az, egy esperesség zsinati véleményében sem
lenne felvéve.
Azon tény, hogy Kassán a softákkal Pesten időző
egyik bey hivatott meg keresztapául; azon tény, hogy
legközelebb Dunántúl Osman pasa szólittatott fel a keresztszüleségre s hogy nem egy izraelita van már bejegyezve a keresztség melletti tanúnak, e hitre jogosítanak engem. Hasztalan akarjuk feltartani a válaszfalakat;
a szellem, melyet hirdetünk, hatalmasabb a mi emberi
nézetünknél. Ime e példák és azon tapasztalat, hogy az
izraeliták viszont keresztyéneket (p. Tisza Kálmán rninisterelnököt) hívják keresztszülőkül, annak bizonyságai,
hogy egy-egy lépés történik az Idvezitő magasztos eszméje s jóslatának teljesedéséhez, a mely szerint lesz egy
akol és egy pásztor, ha nem az egyházban, tehát az
életben.
Es ezzel nem bocsátkozom annak magyarázatába,
hogy miért is ne volnának elfogadhatók kereszttanukul
az izraeliták, holott Istenben hisznek s vallásos könyvüket
az ó testamentomot mi is elfogadjuk vallásunk egyik tankönyvéül • nem szándékom kérdeni, miért zárnánk ki egy
Mohamed hitvallásút a kereszttanúságtól, mikor az is
Istent imád s Krisztust prófétául elismeri — ez mind
messze-messze vinne s hosszas értekezést igényelne; válaszomat Pál apostol szavaival zárom be, a ki mondá:
„nincsen sem görög, sem zsidó között válogatás; ti
mindnyájan egyek vagytok a Krisztusban !" Ugy legyen 1
Amen!
MARGÓCSY JÓZSEF,
irsai ev. lelkész.

RÉGISÉGEK.
Anonym jegyzetek a mult századból.
(Folytatás.)

Nicolaus I. császárokat, fejedelmeket ugy mint
laikusokat kirekeszti a conciliumokból, Marcelus, Damasus} Julius bebocsátják a conciliumokba őket.4'

»Bonifacius
IV. szerint a barátok prédikálhatnak,
keresztelhetnek, oldozhatnak. Gregorius pedig azt meg
nem engedi." Ezek után Calixtus azt rendeli, hogy a
római egyháztól senkise külömbözzék, Fabianus ellene
mond. Alexander I. szerzi az ördögüzésre való szentelt
vizet, Alex. VIII a viznek borhozi vegyítését a misében.
Orbán 1380. rendelé bold. asszony fogantatásának napját, a ki öt bibornokot zsákba varratva vizbe foj tátott.
Félix IV. a halálra készülők olajjali megkenését, Sabinus az olaj-égést. Vitellianus az orgonák bevételét, IIonórius a sz. kereszt fel talál tatása napját, Gregorius IV.
mindszent napját, Sergius a keresztségben adott nevek
elváltoztatását, Greg. IX. (hamis ágyból) Sz. Ferenc,
Domokos és Erzsébet napját, Sixt. IV. sz. Mária fogautatása napját, Greg. a purgatoriumot rendelé.
Eltörölte Steph. III. Gonst. II. végzését, Steph. VI.
Formosusét, Paulus II. Pius Il-ét. Eretnekek is voltak a
pápák közül, névszerint:
Liberius ariusi eretnekséget vallott. Marcelinus bálványoknak áldozott, Anastasius a Photinus eretnekségen
volt, Ilonorius monotheléta eretnek volt, Joh. XXII. tévelyeg.
»Bonifác
VI. XV. Jánost megfogatván, szemeit
kitolatta, a tömlöcben éhen megölé, ugy lett ő pápává.
Bened. IX. másfélezer font ezüstön adá el a pápaságot
Greg. Vl.-nak. II. Sylvester ördögség által lett pápává.
V. Leó szerint az evangyeliom csak mese. III. Pál az
egyik húgát Julia-Farnéliát VI. Sándornak adta
maga is tisztátalan rosz ember volt, mit kiírni szégyen,
pirulás, lázitó, XIII. János a bibornokokat kínozta, némelyeknek orrokat levágatta. 111. Sergius, Formosus 8
év múlva felásott testét újra megcsonkítván, (mivel már
elébb V. Orbán keze két ujját levágatá) a Tiberisbe
vettette. III. Sándor áruló volt Fridrik császár vádja
szerint."
Mindezekre pedig a gyűjtő ezt jegyzi meg : „annakokáért, holott mind tudományokban mind erkölcsökben
ily gonoszok löttenek az pápák, tehát az ő tőlök való
elválásunkért hittül szakadtaknak semmiképen nem mondhatnak, sőt mindezekből ki jő, hogy ők hittül szakadtak
legyenek."
A genesis első fejezetének latin magyarázata után
olvasható »Titulus imperátor is Turcici\ Közleni fogom a
112-ik lapról Szolimán császárnak Bethlen Gáborhoz
küldött eskühit levelét, miből kilátszik a nagy úr Bethlen iránti jóindulata, szeretete. Hadd legyen ez is egy
lépés a testvérekhezi közeledésre.
A helyesírást igyekezem visszaadni. Általában is
megjegyzem, hogy a mai írásmódot használom ezután is.
Esten helyett Istent, Emperator helyett Imperátort stb.
IV. »A török császár esküvésének mássá, avvagy
hitlevele, mellyet az erdélyi Bethlen Gábor Fejedelemnek
adott és tett:
Én Szultán Szuliman (Mi Sz. Sz.) csak az Istennek
kegyelmességéből győzhetetlen Császár, esküszöm a magosságban lakozó, mindenható Istenre, és ő neki minden-

hatóságára, szentségére, jóságomra, fényességemre, s Istennek magának csillagos egére, napra, holdra, csillagokra,
földre, és a földnek ereire, az anyám tejére, és az én
kenyeremre, fegyveremre, életemre, és lölkömre, és a nagy
és sz. Mubametre, az eszemre, és minden bölcs tudományoknak első ősökre, környülmetélkedésemre és üdvösségemre, hogy tégedet Gábor bátyámat és fiamat, úgymint
jövendőbeli királyát a magyaroknak semminémű szükségedben el nem hagylak, ha szintén minden birodalmim,
országim, és minden hatalmasságim eltöröltetnének is, és
semmivé tétetnének is, és csak egyedül maradnék is,
avvagy három, vagy legfölebb négy személylyel maradnék
is : ezért köteles vagyok és tartozom tégedet oltalmaznom,
ha megtaláltatom (kerestetem) csak jó akarattal is jelen
lenni, s kedveskednem, és hogy ha Ígéretemnek eleget
nem tennék: tehát a nagy Istennek haragja és az ő igazsága fusson az én fejemre, és engemet teljességgel elveszessen, és valamit megér az én testem, a magosságbeli Isten
mind azt kősziklává változtassa és a földön járásomat se
szenvedje, de a föld lölkömet is elnyelje*. Költ a mi Császári Constantinapoli Portánkon Anno 1620."
(Folytatása következik.)

Közli
SZEKERES MIHÁLY,
ref. lelkész.

KÜLFÖLDI E G Y H Á Z És ISKOLA.
A cseh -morva országi helv. hitvallású egyházkerület
statistikai kimutatása közelebb megjelent, melyből kitűnik,
hogy ezen egyházkerületben az 1876-dik évben a lelkek
száma 66,829-re ment, kik mintegy 50 anya- s leányegyházat alkotnak, és négy seniorátust, u. m. a prágait,
podiebradit, chrudimit, és csazlauit. Az anyaegyházakban
levő rendes lelkészi hivatalokon kivül, van még 12 úgynevezett lelkészi állomás. A lelkészek névsora a felől
látszik tanúskodni, hogy ott az ároni családok hosszabb
ideig virágoznak, mint nálunk; vagy is míg nálunk, kivált az ujabb időkben a lelkészek fiai futnak a lelkészi
pálya elől, addig Csehországban a lelkészi tiszt megy által
unokáira és dédunokáira azoknak, kik ez előtt 100 évvel
a cseh atyafiak közé költöztek által hazánkból Krisztus
evangeliomát hirdetni. A lelkészek névsorában ma is a
következő magyar nevekkel találkozunk : Nagy Ágoston,
Nagy Károly, Nagy Lajos, Molnár Ede, Molnár Károly,
Soltész Gusztáv, Szalatnay I., Szalatnay Justus, Repa I ,
Kosuth Benő, Kosuth Vilmos.
Protestáns mozgalmak Franciaországban. Bouchard
úr, a cote d' ori főtanács tagja, kinek a protestáns egyházba lett áttéréséről, s akkor közzé tett első leveléről
a jelen év elején említést tettünk, közelebb egy második
levelet intézett polgártársaihoz, buzdítandó őket példája

követésére. Ezen levél, jobban mondva röpirat a következő érdekes sorokkal végződik : „A katholikus Franciaország nem fog többé betegségéből teljesen felépülni. A
vallásos meggyőződés nélküli Franciaország még kevésbé.
Ezért polgáraira kettős munka várakozik. Oda kell kényszeriteniök az országot, hogy ez magát a katholicismustól megszabaditsa, ezt pedig meg kell kezdeniök az által,
hogy abból önmaguk kilépnek. Ez az, a mit a mi 16-ik
századbeli uralkodóinknak tenni kellett volna, de ők nem
tettek. Az első Bonapárté ezt megtehette volna, és meg
kellett volna tennie. De ő előbb vonakodott, később teljesen felhagyott ezen gondolattal. Nekünk jutott az a
!
feladat, hogy a protestántismus köré csoportosuljunk,
és erősítsük azon phálánxot, mely szilárd meggyőződése
és egyházi szervezete által megőrizte, s csakis ő egyedül azon elveket, melyekkel Róma ellenében a siker reményével küzdeni lehet. Könnyítsük meg azért a mi
francia társadalmunknak egy oly vallás elhagyását, mely
a leigázás és zsarnokság eszközévé aljasittatott, könnyítsük meg az által, hogy — a katholicismust pótolandók, — reá mutatunk azon egyetlen vallásra,
mely a valódi keresztyén hagyományt, jelesen
a
szabad vizsgálódás, az áltekintély alóli felszabadulás
és a szabadság szellemében való előhaladás, elveit
híven megőrizte. Más mód nincs, csak az, ha a klerikális hóditó seregnek napról-napra aggasztóbbá váló előnyomulását felakarjuk tartóztatni, s ha a célba vett s a
bennünket komolyan fenyegető megaláztatást ki akarjuk
kerülni. Ha az általam ajánlott módot követjük, visszanyerendi a csálád törvényes feje azon befolyást, melyet
most a papok gyakorolnak; akkor majd létesül ismét a
férj és nő között a gyermekek nevelésénél okvetlenül
megkívántató öszhangzata a nézeteknek és érzelmeknek ;
akkor majd a gyermekek ugy atyjuk mint anyjuk szájából azt fogják tanulni, hogy e földi élet anyagi szükségei mellett és felett, vannak erkölcsi szükségek is,
s vannak szükségeink a jövő életre vonatkozólag is,
vannak örök igazságok, melyeket nem lehet büntetlenül megtagadnunk. S ennek következtében majd gyermekeink erősebbek, jobbak, s a mult bonyodalmaitól
szabadokká lesznek, és igy szeretett hazánkat megrongált helyzetéből ismét kiemelhetik Kedves polgártársaim!
fogadjátok ezen hozzátok intézett ujabb felhívásomat,
mint olyat, mely őszinte jó barátolóktól jött. Lelkiismereretem diktálta azt", adjon rá választ a ti lelkiismeretetek."

I R O D A L O M .

Aigner Lajosnál Budapesten, megjelent a Magyar
Könyvesház 3 8 - 40. füzete: -Irka-firkák, Tóth Kálmántól. Ára 60 kr. és 41— 43 füzete: F e l t á m a d á s
u t á n . Elbeszélés Margitay Dezsőtől. Ára 60 kr. E fü_

zetek együtt és külön is kaphatók. Tóth Kálmán igénytelen című munkája, korrajzi értékkel bir, s igen érdekes olvasmány. Szerző, mindenik közlemény fölé oda
tette az időt, a mikor s a melynek hatása alatt íratott.
Az ügyesen irt füzet tartalmát a közelmúltból vett elbeszélések, emlékjegyzetek, novellák, jellemvázlatok s t. eff.
képezik. Ugyancsak Aignernél (Bp., IY. Váci-utca 1. sz.)
jelent m e g : A z u j a b b é s j e l e s e b b
magyar
k ö n y v e k j e g y z é k e , mely kívánatra ingyen küldetik
A Franklin-Társulatnál Budapesten, szokott díszes
kiállításban láttak napvilágot a következő könyvek :
Á b r á z o l ó m é r t a n a reáliskolák felső osztályai számára, Krisz Ferenc, budapesti IV. kerületi községi főreáliskolai tanártól. Második füzet, egy ábrával és X X I
táblával. A hetedik és nyolcadik osztály számára. Ara
3 frt 20 kr. A z e g y s z e r ű é s k e t t ő s k ö n y v v i t e l t a n k ö n y v e , Karner nyomán teljesen átdolgozta
Nóvák Sándor, keresk. középtanodákra képesített tanár,
a budapesti kir. törvényszéknél keresk. üzleti könyvek
megvizsgálására állandó hites szakértő. Második rész
Ára 1 frt 40 kr. Iparosok, kiskereskedők és gyárosok
számára, ugy szintén a gyakorlati pályára készülőknek
öntanulásra valamint iskolai használatra készitett, hézagpótló hasznos munka. — A n g o l t á r s a l g á s i n y e l v t a n , iskolai és magán használatra. Dr. Gaspey Tamás
tanmódja szerint, a magyar nyelvhez alkalmazta Ransbourgh Zsigmond. Ára 2 frt 80 kr. Az angol nyelv
hazánkban mind melegebben karoltatik fel, mégis, mindeddig nem akadt oly válalkozó, ki a célnak megfelelő,
magyar nyelven irt angol nyelvtant irt, vagy ültetett
volna át nemzeti nyelvünkre. Irodalmunk felmutathat
ugyan már néhány eredeti angol nyelvtant, melyek, az
elméleti részt tekintve, valóságos nyereségnek tekintetők,
de gyakorlati szempontból vizsgálva, Gaspey tanmódjával
nem is mérkőzhetnek. Szerző, ki jelenleg a budapesti
állami főreáltanodában és több polgári iskolában tanítja
az angol nyelvet, több évi tapasztalata után meri állítani
hogy mig más tanmód szerint a tanuló legföljebb ha
olvasni és fordítani tanul meg, de társalogni nem ; addig
Gaspey társalgása nyelvtana arra képesíti a tanulót, hogy
az angol társalgási nyelvet minél rövidebb idő alatt elsajátíthassa. Ransbourgh úrnak egyik dicséretes főtörekvése az volt, hogy míg egyrészt az angol nyelv sajátságait iparkodott a magyarban is visszaadni, másrészt
nem tévesztette szem elől, hogy ez a magyar nyelv
rovására ne történjék. Gaspey nyelvtana németben már
18 kiadást é r t ; bár részesülne magyar kiadása is, ily
kiváló fogadtatásban.
Debrecenben, a Vasárnapi olvasmányok I. füzeteként
került ki a sajtó alól: A v a s á r n a p é s a m u n k á s o s z t á l y o k . Franciából fordította Könyves János, ref.
lelkipásztor. A vasárnap megrontását ostromolja e füzet.
Ez a jelenség, nálunk is mind gyakoribbá kezd válni,
s ezért nekünk is meg kell támadni. A munkásoknak
szükségök van az önzés kizsákmányolása elleni olta-

lomra, mert nagy áldás volna rájolc nézve, ha a szolgálat házából hetenként egy napon kibocsáttatnának. A szép
célokért küzdő művecskét, a vasárnap-ügy néhány magyar barátjának lelkes pártolásával, jegyzetekkel bővítve,
Balogh Ferenc hittanár adta ki. Ára 12 kr., kapható
az Ev. Prot. Lap szerkesztőségénél.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Lelkészválasztás. N a g y S á n d o r , a debreceni
főiskolának a közelmúlt években egyik legkitűnőbb növendéke, a váncsodi ref- egyház által lelkészül választatott. Váncsod lakói benne egy igazán sok ismeret és
képzettséggel biró lelkipásztort nyertek, irja a „Debr.
Ellenőr."
* Gyászesetek. Hanváról azon szomorú hírt tudatják velünk, hogy B a t a B á l i n t zádorfalvi ref. lelkész
és a sajó- és szárazvölgyi ref. néptanítók éneklő karának
elnöke, f. hó 16-án elhunyt. Béke poraira !* — Miskolcon
e hó 15-éa temették el T ó b i á s J ó z s e f ref. gymnasiumi tanárt. Az erős testalkatú férfiú, kit szabadságharcunk viharaiban a gyilkoló fegyver megkímélt, súlyos
betegségének egy pár órai szenvedés után áldozatjává
lett. A boldogúlt, életében mint polgár megnyerte társai
bizalmát, minek tanúbizonysága, hogy a polgári egyletnél előbb választmányi taggá, majd pénztárnokká, tavaly
és az idén pedig, igazgatóvá választatott, hasonlóan a
takarék-egyletnek is, keletkezésétől fogva igazgatósági
tagja volt, s mint a városi közgyűlés választott tagja,
megfelelt a benne vetett bizalomnak. A tiszáninneni ref.
egyház kerület, Mislei K. elhunyta után, a dékáni hivatallal tisztelte meg. Húsz évi buzgó tanári működése
ezrek háláját szerzé meg számára, s a tanítványai által koporsója mellett lobogtatott fáklya, a gyász-szertartásnál részvéttel megjelent néptömeg, tanúbizonyságot
tett a mellett, hogy 47 évre terjedt életét, Tóbiás József
nem eredmény nélkül küzdötte át. Sokak könynye vegyült az özvegye és öt árvája által hullatott közé, 3
testvér, 3 sógor, tanártársai, tanítványai, az egyház elöljárói, sok jó barátja s ismerősei zokogtak ravatalánál. A
koporsójánál Kun Bertalan püspök úr által mondott
valódi főpásztori ima, s a Szűcs Sándor, tanártársától a
sirnál előadott, szépen kidolgozott beszéd, s kivált a
boldogult által életében adott lelkesítő példa, nem enyészett el a koporsóra hullott rögök végső dobbanásával :
élni és buzdítani fog az akkor is, midőn a derék férfi
elvesztése által ejtett mély sebek heggedni, s az érte
omlott könnyek száradni fognak.
* Az ardai ref. templomot, mely 15,000 frtba került, legközelebb szentelték fel.
*i Necrologüt kérünk.

Szerk.

* Jászberényben e hó 11-én avatták fel a ref.
egyház 3 szép, új harangját, melyek mindössze 33 mázsát nyomnak s kellemes, összhangzó csengésűek. A harangok a toronyba felhúzatván, onnan, régi szokás szerint, apró csengettyűket, diót, almát, kalácsot dobáltak a
zsibongó gyermeksereg közé, mely tolongva, dulakodva
kapdosta a csecsebecsét s a nyalánkságokat. Az alkalmi
beszédet Kálmán János lelkész, mondotta.
* Pályázat hirdettetik: 1) Egy hit- és erkölcstani
tankönyvre, mely az eddig használatban levő s úgynevezett ker. kis katechismus helyett, a népiskolákban kézikönyvül használható legyen és hiven felölelje a helv. hitv.
ev. ker. hitfelekezet tantételeit s valláserkölcsi igazságait.
Nyelvezetére nézve a tanoncok értelmi fejlettségéhez alkalmazott, de a kor színvonalán álló legyen s terjedelme
a 3—4 nyolcadrét nyomott ivet tul ne haladja. —- 2)
„Egy hiterősitő kézikönyvre" (agenda), mely a ker. vallás
tantételeinek rövid ismétlése mellett lehető világos ismeretet nyújtson a népiskolát végzett gyermeknek különösen
a ker. vallás két sacramentomáról s tartalmazzon úrvacsorálási imákat is. — 3) „Egy hit- és erkölcstani vezérkönyv a tanítók használatára, mely a ker. hit- és erkölcstannak az 1) alatt körülirt szellembeni tanítási módszertanát tartalmazza. — Az elfogadásra érdemesített könyvet
az egyházkerület mint tulajdonát kinyomatja, szerzője
pedig a tiszta jövedelem 50%-já,t fogja élvezni mindaddig, mig a könyv vagy könyvek népiskoláinkban használtatni fognak. A pályaművek idegen kézzel leirva,
névrejtő levéllel ellátva, 1878-ik év augusztus hó 15-ig
a dunántúli helv. hitv. egyházkerület püspökéhez O-Szőnyre
(Komárommegye) küldendők. A dunántúli helv. hitv.
egyházkerület 1877-dik év október 1—5 napjain Pápán
tartott közgyűlés jkönyve 280. sz. a. hozott határozata
alapján Vályi Lajos e.-ker. e.-jegyző.
* Egyleti élet főiskoláinkban. A d e b r e c e n i
hittanhallgatók ismerkedési estélyt tartottak. Körükben
„theologus segélyző egylet" alakult, melynek főérdeme
kétségkívül nt. Tóth Mihály urat illeti. A jelen volt
ifjúság harsány éljenzésben fejezte ki a kedvelt tanára
iránt érzett tiszteletét és ragaszkodását. Az éljen-riadal
lecsillapultával, a körül hordozott ív, 279 frt biztosítékot nyújtott az alaptőke javára. — S á r o s p a t a k o n
rendkívül meg szaporodtak a theologusok : eddigelé 91-en
Íratták be magukat. Ugyanott a főiskolai beteg segélyzőegylet, a főiskolai énekkar közreműködésével, jövő hó
10-én, sorshúzással s bállal összekötött hangversenyt rendezend, az ifjúsági kóroda javára. A sorsjátékot a m. k.
pénzügyminísteríum engedélyezte, s a sorsjegyek már
ki is bocsáttattak; egy darab ára 25 kr.

p a p v á l a s z t á s r ó l , s e lap 41-dik számában egy
Phlox nevű tudósító szintén felhozza azt. Mind két lap
azt mondja, hogy aPanesován elválasztott lelkész, Schwalm
György egyhangúlag választatott volna. Mivel azonban
ez az igazsággal homlok egyenest ellenkezik, kötelességemnek tartom azt megcáfolni, mint ki azon papválasztás alkalmával Schwalm ellenjelöltje voltam s 86 szavazatot nyertem mig ő 155-öt, a mi világosan bizonyítja,
hogy a választás nem volt egyhangú. Nem akarom hinni,
hogy a bánáti főesperes úr részéről jelentetett volna be
a kerületi közgyűlésnek e téves tudósítás, hanem inkább
hogy a „Pesti Napló" tudósítója roszszul értette a dolgot,
s e lapok tudósítója tőle vette át, annélkül, hogy megvizsgálta volna. Azért is, az igazság érdekében, s minden
félreértések és gyanúsítások kikerülése végett, felkérem
a bánáti főesperes urat, hogy e lapok hasábjain igazítsa
helyre e téves tudósitást. F R I N T LAJOS, mező-berényi s.
lelkész.
* Az erdélyi ref. e.-kerület ügyvédje Schilling Ottó
úr, állásáról lemondván, helyébe Balogh György választatott meg.
* A debreceni főiskolai múzeum részére dr. Kempf
Józsefné 700 frton felajánlta azon népismei gyűjtemény^
melyet férjével együtt Ausztráliában szerzett. A debreceni
főiskola szeretné ezt megszerezni, de mivel már ez évben
csak a természetrajzi muzeumok felszerelése s újból berendezésére is 800 frtnál többet adott ki, nem képes
már ennél többet áldozni. Ennélfogva, mint a Debr. Ell.ben olvassuk, a püspök és Kovács János tanár a közönség részvétéhez fordulnak.
* Az Oberlandsteinban megjelendő „Anzeiger" s
utána a „Religío" írja : „Breitebach Katalin, 22 éves, özvegységben élő atyjának egyedüli gyermeke, öt év óta ágyban fekvő beteg volt. Aug. 30-án több rokona s ismerőse
kíséretében Marpingenbe zarándokolt és szept, 4-én teljesen meggyógyulva érkezett haza. Ennek tanuja volt az
egész, több mint 200 polgárból álló község, kik a mozdulatlanul fekvő beteget évek óta ismerték, s a most
egészségben hazatérőt nagy ünnepélyességekkel fogadták,
de szakértő tanuja az őt előbb gyógykezelt orvos is, dr.
Hellbach, orvostudor, kir. tanácsos Braubachban." Az
Isten tartsa meg sokáig egészségben Breitebach Katalint,
a „Religiot" pedig és német társait, melyek, mint mondatik, naponta hoznak ilyesféle tudósitást, gyógyítsa ki
már akár csodálatos akár természetes módon azon szerencsétlen nyavalyájukból, mely őket embertársaik bolonditására és a jelen század meggyalázására készteti. Szivünkből kívánjuk.

* Már a „Pesti Napló'1 is említést tett a bányai ág.
hitv. ev. egyházkerület gyűlésén tárgyalt p a n c s o v a i
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. B a l l a g i Mór. F ő m u n k a t á r s : F a r k a s J ó z s e f .
Nyomatott: D e u t s c h M.-féle művészeti iutázet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.
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PROTESTA1TS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Előfizetési d í j :

Szerkesztő- és
KIADÓ-HIVATAL:

Hirdetések

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban.

VIII. ker. Mária-utca 10. sz. I. em.

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 k r sorja. — Bólyegdij
külön 30 kr.

némely pontjaiban jelentkezik, sem egyházunk

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésük
a mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek

törté-

nelmi múltjával, sem középtanodáink jelen és jövendő
érdekével összeegyeztethetőnek nem találjuk.
Szívesen elismerjük mi az állainkormány

azon

j o g á t , hogy önkormányzati jogainkba nem ütköző módon magának biztos tudomást szerezhessen tanodáink

Észrevételek a középiskolai oktatásról szóló
törvényjavaslatra.

szellemi s anyagi állapotáról; azt sem ellenezzük, hogy
a törvényhozás által

megállapított

rendes

kötelezett

tantárgyak, azoknak terjedelme s azokkal a közópta-

A magyarhoni ág. h . ev. egyetemes gyűlése által

nodák által elérendő cél minimuma a törvényben ha-

a vallás és közoktatásügyi törvényjavaslatok tárgyában

tároztassék meg, de egyátalán nem tarjuk szükségesnek,

kiküldött bizottság, a középiskolai törvényjavaslat in-

hogy a kitűzött

tézkedéseit evang. egyházunk szempontjából, de egy-

módok törvényileg részletezve megszabassanak, és liogy

szersmind

vévén vizsgálat és

ekként az állam rendelkezőleg nyúljon be egyházunk-

hogy a magyar prot. egyház céljai s

nak oly belügyeibe, melyekhez anyagi segítséget egy-

azon

tárgyalás alá,

meggyőződésben

érdekei, hazánk

közművelődési

érdekeivel

azonosak:

észrevételeit ós kivánatait a magyarországi

ág. hitv.

egyet, egyház nevében következőkben nyilvánítja.
Örömmel tapasztaltuk,

hogy a magas kormány

cél elérésére

általában nem nyújt.
nyosnak,

hogy

szolgáló

eszközök ós

Általában nem tartjuk

a nemzeties

irányú

közmiveltségnek

eddigelé annyi szolgálatot tett egyházunk
nyilvánossági

joga

oly anyagi

méltá-

iskoláinak

áldozatoktól

tétetik

a gymnasiuini s reáliskolai oktatás ügyét biztos ala-

függővé, minőket meggyőződésünk szerint — a jelen

pokra óhajtván fektetni, valahára komolyan hozzáfogott

viszonyok között — maga az állam sem képes hozni

azon visszaélések s rendetlenségek

a nevelés oltárára.

megszüntetéséhez,

melyek a különböző jellegű középtanodáknál — épen
alkalmas

törvény

hiányában — országszerte

mutat-

koztak.

Mi azt hisszük, hogy az állam jól felfogott érdeke csak kettőt követelhet meg a mi felekezeti intézeteinktől, jelesül azt, hogy azok az állam magasabb

ürömmel tapasztaltuk azt is, hogy a célba vett

érdekeit semmiféle körülmények

között ne veszélyez-

országos nyugdíj élvezetében

felekezetünk tanárai is

tessék, ós azt,

rószesíttetni szándékoltatnak,

és hogy általában ezen

hű és méltó tényezői legyenek a nemzeti kulturának,

törvényjavaslat a szabad tanítás

és taníttatás elvét

az 1 7 9 0 / 1 .

értelmében

X X V I . törvénycikk

kívánja

hogy a korral haladva ezután is oly

mint voltak a múltban.
Ezen általános észrevételek után a törvényjavaslat egyes pontjaira nézve következőket jegyezzük meg.

valósíttatni.
az indokolásban

1. Az 1-ső §-ban, melyben a középtanodák osz-

bevallott ezen vezéreszméjét méltányoljuk, s az állam-

tályozásáról van szó, feltűnő, hogy míg a vallás- ós

nak fő-felügyeleti jogát egészben véve tanodáink felett

közoktatásügyi minister közvetlen vezetése és igazga-

is készséggel elismerjük: ugyanakkor kénytelenek va-

tása alatt álló

De midőn a törvényjavaslatnak

gyunk

őszintén

kijelenteni,

jognak olynemü értelmezését,

hogy

intézetek

sorában a tanulmányi ala-

ama főfelügyelet! pokból ellátott katholikus intézetek külön pont, illetve

minő e törvényjavaslat

a javaslatban ennek alapján, külön fejezet alá foglal85

tatnak:

addig a protestáns

egyház alaptör vény ileg

a felekezetekró nézve a 63.

§-ban,

ez által a pro-

biztosított önkormányzati jogából folyó külön szempont

testáns tanárvizsgáló bizottságok egyszerűen megsema protestáns intézetek egy sorba ; misíttetnek.
i
helyeztetnek a törvényhatóságok, községek s egyesek
Ily megtámadása a protestánsok önkormányzati
által fenntartott oly iskolákkal, melyeknek történel- jogai egyik legfontosabbikának, semmivel sincs igateljes mellőzésével,

mileg kifejlett jogalapjok nincs.
Véleményünk

szerint

ezen

zolva s egyáltalában
intézkedés,

mind a

egyedüli veszély is,

indokolatlan,

mert

még

azon

mitől a javaslat különböző szel-

protestáns iskoláknak önkormányzati alapokon nyugvó

lemű tanár-képesítés esetében tartani látszik,

történelmileg fejlődött állásával, mind pedig a javas-

eloszlik az állami

latban

ellenőrzés jogának sérelme nélkül is kellőleg érvénye-

célba vett intézkedésnek

belső indokaival is

ellentétben áll; s „ Ö n k o r m á n y z a t i j o g g a l
hitfelekezetek

iskolái",

ellenőrzés gyakorlata

bíró

sülhet, ha a protestáns tanárok

cimmel ezen §-ban

közegének jelenlétében történik.

önként

által, mely

képesítése az állam

külön volnának felemlítendők, s a tényleges állapotnak

Mi tehát az említett szakaszokban foglalt intézmegfelelőleg, a többiekétől eltérő jogi állásukból folyó i kedéseket oly értelemben kivánjuk módosítani, hogy
kivételek, külön volnának megállapítandó!?.
a tanárképesítés jogának egyházunk részére való ferm2. A 23-dik §. a testgyakorlatokra, s ezek közt , tartása határozottan kifejeztessék s az eddigi állapotra
a katonai gyakorlatokra nézve oly részleteket tartal-

nézve legfölebb annyiban tétessék változás,

maz, melyeknek törvényben való előleges meghatározása

tanárképesítés az állam

célszerűtlen, mert a tanórák mennyiségének meghatá-

ténjék.

rozása nézetünk szerint nem ide, hanem a tantervbe

hogy a

közegének jelenlétében

tör-

5. A 61. §-ból a 15. és 24. §§-ra való hivat-

való; mihez képest a kifejezett eszmének pártolása mel-

kozást,

lett e szakaszt módosíttatni óhajtjuk.

vehető tanulók száma rendszerint 50-re tétetik, s e

3. Az 57. §-ban az levén kimondva,
felekezetek

külföldi államoktól

s azok

hogy a

uralkodóitól

mint a melyekben az egy-egy osztályba fel-

szám szaporithatása a minister intézkedésétől
függővé, kihagyatni kivánjuk;

tétetik

mert ezen intézkedés

s e m m i e s e t b e n s e m k é r h e t n e k vagy f o g a d -

egyrészről ismét jogaink

hatnak

e l s e g é l y t ; ennek ily merev kimondását

másrészt pedig hazai viszonyainknak sem felel meg.

sem szükségesnek, sem célszerűnek nem tartjuk ; mert

6. Hasonlag elhagyandó volna a 62. §-ban fog-

indokolatlan

sértésével j á r ,

ez által ki lenne zárva gyakran a legszükségesebb s

lalt rendelkezés,

oly gyámolítás is, mely a törvényjavaslat intentioiba

is említve, az iskolai épületekre, tanítási helyiségekre

nem ütközik. Különösen pedig sújtva volna egyházunk,

ós ezek felszerelésére vonatkozólag, folytonosan feles-

miután az államtól i s k o l a i célra semmi

segélyben

leges és meddő vitákra szolgáltatna okot.

sem részesül, hívei pedig jobbadán szegények. Akkép

7. A 63. §-M\ a 18. ós 19. §§-ra

mint a mely, egyéb indokokat nem

vonatkozó

kivánnánk tehát azt módosítani, hogy a teljes kizárás

hivatkozáson kivül, mely a tanárképesítésre vonatkozik,

mellőzésével,

s a meljről már felebb szólottunk, kihagyandó

az anyagi

gyámolítás

elfogadhatása Ő F e l s é g e

kérhetése

vagy

beleegyezésétől

té-

tessék függővé.
§-ban a felekezeteknek

fenntartott

között nem említtetvén a t a n á r k é p e s í t é s

joga, a 63-dik

§-ban

§§-ban foglalt

foglalt

intézkedés,

mely az 1 7 9 0 / 1 . 26. törv.-cikk 5. §-ba ütközve,

4 . Az 58.
jogok

a hatodik ós hetedik kikezdésben

volna

pedig a javaslat

18. ós 19.

intézkedései a felekezetekre nézve

is

tanárok

számát

szépírás-

határozza meg oly formán,

ós testgyakorlat-tanítón

kivül,

a

hogy a

egy

nyolc

osztályú közóptanodában legalább 10, hatosztályünál
legalább 8, négy osztályúnál legalább hat tanár legyen.

érvényesnek mondatván ki, ezzel oly jog vonatnék meg

E részben

egyházunktól,

ily részlet s a párhuzamos osztályok iránti intézkedés

melylyel az eddig szabadon,

ós pedig

mellőzésével,

az államnak minden sérelme nélkül élt.
A javaslat 18. ós 19. §§-ai azt mondják, hogy
tanárságra

csak

oly egyének

alkalmazhatók,

kik a

közoktatásügyi minister által kinevezett középtanodai
tanárvizsgáló

bizottságok valamelyike előtt tették le

a képesítő vizsgát, s ugyanez mondatván érvényesnek

törvényben,

teljesen
csak

elegendőnek tartjuk, ha minden
általánosságban

hogy minden tanodában

mondatnék ki a
legalább annyi

rendes tanár alkalmazandó, a hány osztály van.
8. A 67. §. a közoktatásügyi ministernek főfelügyelet jogáról szól,

s jelesül

a

3-dik pontban a

statistikai adatok ós tankönyvek átszolgáltatását tevón

a felekezetek kötelességévé, felhatalmazza a ministert

12. A törvényjavaslatnak az érettségi vizsgála-

valamely tankönyv betiltására, ha azt államellenesnek

tokra vonatkozó intózkedósei körül helyeseljük ugyan,

vagy e g y é b k é n t ártalmasnak s a használatra egy-

hogy az érettségi vizsgák tartását nem e célra kine-

általán alkalmatlannak találja.

vezendő bizottságokra, mint a régibb javaslatban volt,

Ily nagy s úgy szólván

korlátlan

hatalom tág

bizza; azonban

kapút nyitna a visszaéléseknek.
Készséggel
jogát,

elismerjük mi a ministernek

azon

hogy a netán államellenes tanokat tartalmazó
tankönyvek

sajnálattal

tapasztaljuk itt is,

nem elégedett meg a javaslat azzal,

hogy

hogy az eddigi

gyakorlathoz képest egyházunk főhatóságainak elnök-

ártal-

ségét tiszteletben tartva, a kormány közegeit csupán

megbirálhatásának

ellenőrzőkónt szerepeltesse, hanem egyenesen a vizsga-

tankönyveket betilthassa, de az e g y é b i r á n t
mas ós alkalmatlan

hanem minden 8 osztályú középtauoda tanártestületére

jogát felekezetünk fel nem adhatja,

a nélkül,

hogy

vezetőivó teszi őket. Mi azt hisszük, hogy az érettségi
vizsgálat

ügyét ne veszélyeztesse.
Mi tehát ezen rendelkezés mellőzését javasoljuk,

által

feltüntetett

általános

műveltség

ós

képzettség megbirálására leginkább azon intézet elöl-

annyival inkább, mert a hasonló intézkedések már a

járósága ós tanártestülete vau hivatva,

népiskolai

zetben a tanuló tanulmányait végezte; mert csak az

oktatásról

szóló

törvényből

is

kiha-

a mely inté-

ismerheti az illető tanulónak az egész tanfolyam alatt

gyattak.
9. Hasonlókép mellőzendő volna a 67. §. 5-ik
pontjában foglalt azon rendelkezés is, mely a protes-

tett előmenetelét,

erkölcsi

és jellembeli fejlettségét,

ós csak az állapíthatja meg biztosan és méltányosan

is I az érettségnek megfelelő bizonyítványt.
Az államközegek jelenlétének — nézetünk szekiterjesztené a minister felügyeleti jogát, mert a prorint — nem lehet egyéb célja, mint egyrészről ellentestáns egyház soha bele nem egyezhetnék, hogy a
őrizni az érettségi vizsgát vezető bizottság eljárását,
kormány bármily cím alatt is beavatkozhassék iskolai
táns tanintézetek

alapítványainak

vagyonának

s

mikénti

jövedelmeinek

kezelésére

kezelésébe.

Azon

másrészről pedig betekintést szerezni a vizsgáló tauá-

célnak, hogy a minister tudomást szerezhessen magá-

rok tanmódszerébe,

nak valamely intézetünk anyagi helyzetéről, tökéletesen

kívánjuk, hogy a tanfelügyelő, vagy a minister által

megfelel a 67. §. 4-dik ponlja, mely szerint, minden

kiküldendő

tanoda köteles évenként illető főhatósága utján érte-

szerepében maradjon, s az elnökség joga, mint eddig,

bármely vizsgálati biztos,

sitvónyt benyújtani a közoktatási ministerhez, melyből

úgy ezután

kitűnjék az intézet anyagi ós szellemi állapota stb.

számára.

is

Sajnálattal

10. A 68. §. a nyilvánossági jog megvonhatá-

tanítási eljárásába.

fenntartassék
látjuk

egyházi

továbbá,

Éppen azért
csakis ügyelői
főhatóságaink

hogy az

érettségi

sáról, s az ezt megelőző megintésekről rendelkezvén,

vizsgálatokra vonatkozó azon rendelkezés által,

mely

miután már kifejeztük abbeli véleményünket, hogy a

szerint a vizsgálati utasítást az egyetemek ós műegye-

vonatkozó

tem tanári karának meghallgatásával a minister álla-

rendelkezések sem vehetők fel helyesen a törvénybe,

pítaná meg, oly eljárás terveztetik, mi a mellett, hogy

ebből folyólag e szakaszt annyivalinkább

ismét az autonom jogok sérelmével járna,

tanerők számára,

az épületek

minőségére

kihagyan-

egyszers-

dónak tartjuk, mert az abban foglalt intózkedós né-

mind önmagában is célszerűtlen, mert ily utasítások

zetünk szerint a tanügynek

készítésére

nagy

kárával, végtelen

zaklatásoknak és folytonos súrlódásoknak nyitna tért.
11. A 69. §-ban foglalt azon intézkedésre nézve,

befolyni sokkal kevésbé lehetnek hivatva

az egyetemeknek tanárai, mint azok, kik a középtanodai oktatással foglalkoznak.

hogy a kormány vizsgálatot rendelhessen, ha valamely

E részben is tehát az útasitás megállapításának

közóptanodában erkölcsi bajnak vagy államellenes irány-

jogát autonom jogaink keretében fenntartani, s a ja-

nak jutna

vaslat

tudomására,

készséggel elismerjük

ugyan

ennek helyes voltát, de szükségesnek látjuk, hogy ez
önkormányzati jogaink sérelme nélkül történjék; miért
is akkép volna e szakasz módosítandó,

hogy a vizs-

82. ós 85-ik gg-it ezen észrevételeinek meg-

felelőleg módosíttatni kivánjuk.
Ezek azok, melyeket jelzett álláspontunkból szükségesnek

láttunk

kiemelni s úgy vagyunk

meggyő-

felekezet illető

ződve, hogy a kivánt módosítások elfogadása, nemcsak

hatósága által, vagy legalább annak közbejöttével esz-

iskoláink protestáns jellegének megőrzését, az állam-

közöltessék.

kormány

gálat az önkormányzati

joggal

bíró

felügyeletének

kellő

biztosítását,
85*

hanem

közt egy olyan adat is van, mely megdöbbentene bennünket protestánsokat, ha ezen adatnak hitelt adhatnánk.
tovább fejlődését eredményezi.
Az összes hallgatók közt ugyanis helvét hitvallású csak
Kelt a magyarországi ág, ev. egyetemes egyház
137 volna: 75 joghallg, 32 orvosnöv. és 30 bölcs, halig.
e tárgyban kiküldött bizottságának Budapesten tartott
Annyival inkább okunk van feltenni, hogy ez adat a
üléséből.
valóságnak nem felel meg, (megtévedhetett talán az ÖszZSEDÉNYI EDE,
szeállitó) mert ugyan e kimutatás szerint a számra nézve
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő.
felényi ág. hitv. felekezet 433, tehát majdnem négyszer
annyi
hallgatóval lenne az egyetemen képviselve. Föltéve
GYŐRY E L E K ,
azonban^
hogy a kimutatás hű és alapos: ez esetben
egyetemes világi főjegyző.
egy igen komoly ténynyel állunk szemközt, melyre sürgetőleg felhívjuk hitfeleinknek figyelmét. Az, hogy jogra
olyan kevesen mennek helv. hitvallású ifjaink közül Budapestre, nem nyugtalanit bennünket; mert tudjuk, hogy
ISKOLAÜGY.
öt (több, mint a mennyi szükséges) prot. jogakadémia
van, melyekben évenként összesen közel 400 fiatal ember
képeztetik az ügyvédi és bírói pályákra. Tanár- és
Iskolai értesítők.
orvosképző intézeteink azonban nincsenek, s igy ha a
— Kilencedik és pótközlemény. —
budapesti egyetemen ifjaink közül orvosnövendék csupán
32, s bölcsészet hallgató csak 30 van: ez oly csekély
174) A z a r a d i kir. főgyranasiumnak és az ezzel
a mely egyátalán nem áll arányban a többi életszám,
összekapcsolt állami reáliskolának értesitvénye. Igazgató
pályára
készülők számával. E bajon segitenünk kell.
Sváby Pál. É rtekezés : A mennyiségtan módszere a gymMindenek előtt járjunk utána, vájjon a budap. egyetem
nasiumban, Boros Vidától. Tanulók sz. a gymnasiumban
által közlött kimutatás a tényeknek megfelel-e, nem ala325, a 3 osztályú reáliskolában 117, összesen 442. Két
pul-e tévedésen; az előbbi esetben aztán gondolkoznunk
párhuzamos osztály a gymnasiumban. A reáliskola 3-ik
kell a baj orvoslása felett. A protestáns intelligens fiatalosztálya a lefolyt évben nyittatott meg.
ságnak
a theologiai és jogi pályákon kivül hozzáférheközségi polgári
175) A b a l a s s a g y a r m a t i
tőkké kell még tenni az orvosi és tanári életpályákat is.
fiiskola 2-ik értesitvénye.' Igazgató Tomeskó Nándor. NöAzon ifjakat, kiket hivatásuk az orvosi vagy tanári pávendékek száma 79. A 2-ik osztály a lefolyt tanévben
lyára
vonz, ösztöndíjakkal lássuk el, hogy a két egyetem
nyittatott meg. A tantárgyak közt van, önkényt jelentvalamelyikén
végezhessenek, vagy legalább biztassuk
kezők számára, a latin és francia nyelv is. A tanitói
őket, hogy menjenek Budapestre vagy Kolozsvárra, hikar ösztöndíjalap létesítésén fáradozik.
szen elég nagy városok ezek arra, hogy munkabíró és
176) Az angol kisasszonyok b a l a s s a g y a r m a t i
dolgozni szerető emberek megkereshessék bennölc minintézetének rövid értesitvénye. Ez értesitőben nem az
dennapijokat. Ha pedig a gymnasiumi tanításban és neeltöltött tanévre vonatkozó adatok foglaltatnak, hanem
az intézet rövid ismertetése s az intézetbe való fölvétel velésben rejlenék a baj kútforrása, — a mi azonban
nem valószínű, — igyekezzünk ifjainkat ezentúl olyan
feltételei. A tanfolyam négy osztályból áll, s e négy oszirányú oktatásban részesíteni, hogy módjukban legyen
tályban a felsőbb leánytanodák számára kiszabott tanmegkedvelni a jog- és theologiai tudományokon kivül
tárgyak tanittatnak.
egyéb tudományokat is. Szóval szolgáljon számunkra in177) Özv. Klimoné szül. Baksay Baksy Judit
tésül
a budapesti egyetem statiszt. kimutatása, akár vau
b e s z t e r c e b á n y a i hat osztályú nyilv. leánytan- és
abban
hiba akár nincs.
nevelőintézetének értesitője. Igazgató a tulajdonosnő. Növendékek sz. 62. E harminc év óta fennálló intézetnek
179) A b u d a p e s t i VI. k e r ü l e t i n y i l v .
igen szép hivatása van: az idegen ajkú növendékek szik ö z s é g i p o l g á r i f i ú i s k o l a hetedik tudósitványa.
vét, nyelvét magyarrá tenni. Tannyelv a magyar. A jövő
Igazgató Roller Mátyás. Növendékek sz. 297. Két pártanév kezdetével az intézet noi közép- (polgári) iskolával
huzamos osztály. A párhuzamos osztályokba akként vanfog bővíttetni.
nak elosztva a növendékek, hogy külön osztályt képez178) A b u d a p e s t i k i r . m a g y . t u d o m á n y
nek a zsidó és ismét külön osztályt a r. katholikus nöe g y e t e m almanachja. Rector Laubhaimer Ferenc, a
vendékek ; protestáns fiu alig van egy-kettő s ezek
hittudományi kar tagja. Értekezés: Történeti visszapilnagyobbrészt a zsidó osztályba vannak fölvéve. Furcsa
lantás. A hallgatók száma a téli félévben 2662, kik köintézkedés biz ez, akár a zsidók iránti maliciából, akár
zül 2443 rendes, 219 rendkívüli; a hittudományi karban
együgyüségből vette eredetét. Azt jól tudjuk mi is, hogy
76, a jogtudományi karban 1313, az orvostudományi
a budapesti zsidó iskolás fiuk igen rakoncátlanok, külökarban 584, a bölcsészeti karban 470 rendes tanuló
nösen eleintén, míg az iskolai, szigorúan alkalmazott
volt; ezeken kivül gyógyszerészet hallgatók 135-en, szüfegyelem meg nem töri őket, s hogy helytelen magukviselete
lésznők 132-en voltak. A statistikai kimutatásban a töb
által kártékony befolyást gyakorolnak a többi gyerme-

általában is a tanügy

helyes

irányú

rendezését és

kekrfe. A budapesti ref. főgymnasium igazgatója kinyomatott évi jelentésében panaszkodik a zsidók rosz magukviselete fölött, s más fővárosi tanártél és tanítótól
szintén hallottunk már hasötiló panaszokat. Azt hasonlóképet! túcljúk, hogy a zsidó és kath. ünnepek nagy
számmál lévén s más-más napokra esvén, e körülmény
nehézzé teszi a zsidó és r. kath. fiuknak egy ugyanazon
osztályban való oktatásását. De mindezen okok nem
győznek meg bennünket a VI. ker. polg. iskola igazga
tósága által követett amaz eljárás helyessége felől; mert
mindezen okok s még ezeknél eszélyesebbek sem érnek
föl azon morális rosz hatással, melyet a gyermekeknek
vallás szerinti elkülönitése eredményez. Szinte halljuk a
gúnyolódást, az ingerkedést, melylyel a katholikus osztálybeli gyermek a zsidó osztálybelit bosszantja. S ezen
ingerkedést magukkal viszik az iskolából az életbe is,
és ott leszünk, a hol eddig voltunk, hogy a zsidót áthághatlan válaszfal különiti el a keresztyéntől, s hogy a
zsidó egy egészen külön kasztot képez a társadalomban,
még pedig egy szokásaira, nyelvére nézve teljesen idegen kasztot. A zsidó elemet igy sohasem fogjuk magunkba
olvasztani. Gondolják meg ezt különösen a fővárosi tanitók, a kik első sorban hivatvák magyarrá, nyelvre,
érzelemre magyarrá tenni a fővárosi nagy számú zsidó
uj nemzedéket; gondolják ezt meg, és ne ismételjék
többé azon botrányt, mely mig egy részről sértő zsidó
hazánkfiaira nézve, másrészről a magyarság érdekeivel
is homlokegyenest ellenkezik.
180) A d o b s i n a i községi népiskolának értesitvénye. A községi iskolaszék elnöke Mesko Sámuel. Növendékek sz. a hétköznapi iskolában 777, az ismétlő
iskolában 223, a kisdedóvodában 262, az ipar-népiskolában 46. A bányászati és kohászati szakiskola, mely bányai és kohói felügyelőket képez, szünetelt. A leányiskola számára egy diszes egy emeletes épület építtetett.
181) A g y ő r i kath. néptanodák értesitvénye.
Igazgató Winterl Antal. Növendékek sz. 474. A győri
r. kath. tanítóképezde növendékei a belvárosi néptanodában gyakorolják magukat a tanításban.
182) A g y ő r i kath. leánytanintézetek értesítője.
Igazgató Winterl Antal. Növendékek sz. 853. A győri
kath. leánytanintézetek a következők : a szent Orsolyarendű apácák tanodája, Zalud Antónia magán nőnevelőés tanintézete, újvárosi, nádorvárosi (szerzetesnők kezelése alatt), szabadhegyi néptanodák.
183) A h a j d ú s z o b o s z l ó i polgári iskolával
egybekapcsolt gymnasium első évi értesítője. Igazgató Szathmáry György. Növendékek sz. három osztályban 33. Ez
iskolát a ref. egyház alapitá 1687-ben. 1876-ban a város
és a ref. egyház egyezségre léptek, melynek értelmében
a gymnasium polg. iskolává alakíttatott át s a polg. iskolát a két testület közös erővel tartja fenn. A tantervre
nézve a polg. iskola a debreceni főiskola négy alsó osztályának tantervéhez alkalmazkodik, mivel növendékeinek nagyobb része Debrecenben folytatja tovább tanulói

pályáját, Az 1877/8 tanévben megnyittatott a 4-ik osztály is! Iskolai könyvtár alakulóban.
Í84) Éiszner József ég héjé j á s z b e r é n y i nyilv*
joggal felruházott hat osztályú felsőbb leánynevóíő- é*
tápintézetének értesítője. Növendékek sz. 70. Az intézet,
mely 1863. óta áll fenn, az idén ruháztatott fel nyilvánossági joggal.
185) A k a r á n s e b e s i m. kir. pölgari ískolá
értesítője. Igazgató Ogonovsky Ferenc. Növendékek sz.
8 osztályban 269. A volt határőrvidéknek 1871-ben történt feloszlatása alkalmával Panesován, Tételen, Fehértemplomon és Karánsebesen 8 osztályú polg. iskolák
állíttattak fel. Ezen 8 osztály négy alsó évfolyama a
tantervet illetőleg miben sem különbözik a haza bármely
részében fennálló 4 osztályú elemi isk. belszervezetétől;
a 4 felső osztály tanterve azonban a gymnasium 4 alsó
osztályáéval egyezik meg. Ujabban lépések tétettek Karánsebesen arra nézve, hogy az intézet valóságos polgári
iskolává alakittassék át. E célból a latin nyelv, mely
eddig rendes tantárgy volt, rendkívüli tantárgygyá tétetett,
a könyvviteltant rendes tantárgygyá tették stb.
186) A k a r á n s e b e s i m. kir. leányiskola értesítője. Igazgató Ogonovsky Ferenc. Növendékek sz. 4
osztályban 109. A megkezdett tanévben az intézet 5-ik
osztálya is megnyittatott.
187) A k e c s k e m é t i ref. főiskolai jog- és államtudományi kar évkönyve. 2-ik évfolyam. Igazgató Csilléry Benő. Értekezés: Az állam és egyház közti viszony
(székfoglaló), Dr. Romocsa Rezsőtől. Hallgatók sz. 90.
188) A k o l o z s v á r i ev. ref. kollégium értesítője. Igazgató Jancsó Lajos; tanitásvezető Parádi Kálmán. Értekezések: Igazgatói megnyitó- és zárbeszéd,
Jancsó Lajostól. Van-e haszna a klasszikus nyelvek tanulásának ? Székfoglaló, Geréb Mártontól. Tanulók sz.
az elemi iskolában 150, a gymnasiumban 265. Jótétemények, segélyezések fejében a tanulók közt 9 ezer
frtnál több osztatott ki. Kilyén Ferenc 1000 frtos ösztöndíj alapítványt tett.
189) A m i s k o l c i államilag segélyzett polgári
fi- és leányiskola értesítője. Igazgató Gubás Ferenc. Növendékek sz. két-két osztályban 77. Hogy a tanárok
fizetéseiket havonkint előre pontosan megkapták, ezt
— azt hisszük — tapintatosabb lett volna a jelentésben
föl sem említeni; mert olyan következtetésekre szolgáltat alkalmat ennek a különben is nagyon természetes
ténynek a fölemlitése, mely az intézet jó hírnevének
nem használ. Talán az előbbi években a tanárok nem
fizettettek oly pontosan ? ezt a kérdést tehetnék föl ama
jelentés olvasása után, ha nem tudnók, hogy az intézet
nem csak kivételesen, de rendesen, idejében fizeti tanárait. Az ifjúsági könyvtár alapja megvettetett.
190) A m u n k á c s i községi elemi népiskolák harmadik értesítője. Igazgató Bertók János. Növendékek
sz. a fiiskolában 276, a leányiskolában 307, az ismétlő
iskolában 164. A fi- és leányiskolában egy-egy párhuzamos osztály. Iskolai takarékpénztár alapíttatott.

191) Werner Magdolna p é c s i nyilv. joggal felruházott tan- és leánynevelő intézetébe járó növendékek
érdemsorozata. Igazgató Warga Ferenc. Növendékek sz.
6 osztályban 92.
192) A Zirc-cisterci rend s z é k e s f e h é r v á r i
kath. főgymnasiumának értesítvénye. Igazgató Gerlach
Benjámin. Értekezés: A népdalköltészetről s a növényország szerepléséről a magyar népdalokban, Mészáros
Amandtól. Tanulók sz. 390, az I-ső osztályban 117. A
bibornok herceg prímás 1000 frttal az ifjúsági segélyzőegylet alapitó-tagjai közé lépett.
193) A kegyes tanitórendiek v e s z p r é m i nagygymnasiumának értesítője. Igazgató Lévay Imre. Értekezés: A szüléknek, Lévay Imrétől. Tanulók sz. 272.
D R . BALLAGI

GÉZA.

Az eperjesi jogakadémia érdekében.
(Vége.)

Van a cikknek egy másik, positiv része, a melyben a szerző egy protestáns tanárképző intézet fontosságát hangsúlyozva, egy ilyennek felállítását sürgeti a
jogakadémia mellőzésével. Egy prot. tanárképző intézet
szükségét s fontosságát, bármely oldalról tekintsük azt,
ki merné tagadni ? En bizonyára nem ! Csak arra nézve,
mintha egy ilyennek felállítását a jogakadémia felállítása
lehetetlenné tenné s mintha ilyennek felállítása a jogakadémia újra életbe léptetésénél e g y s z e r ű b b és k ö n y n y e b b volna, vannak némi szerény megjegyzéseim.
Vannak a jogakadémiának, bár a szükséghez képest korántsem elégséges, de azért elég tekintélyes alapitványai, melyeknek más célra, tehát pl. a tanárképző
intézet céljaira való felhasználíatását nem engedi meg az
alapítók világosan kifejezett akarata, mire nézve, én
legalább, a könnyű vérű megalkuvás jogosultságát el nem
ismerem. Vannak továbbá erős érdeklődések, melyek a
jogakadémia javára igénybe vehetők, de más intézetre
nézve ki nem aknázhatók. Elég lesz talán egyetlen egy
példára hivatkoznom. Eperjes városa a jogakadémiának
1000 frtnyi évi subventiót szavazott meg ; kísértsük meg
ez ajánlatát egy Eperjesen felállítandó tanárképző-intézet
javára igénybe venni, s nehezen hiszem, hogy az ajánlat
ez intézetre kiterjesztetnék s illetőleg átruháztatnék ; ennek a város részéről lehetnek igen elfogadható okai. A
A város indokai, melyeknél fogva az ajánlatot a collegiumnak tette, első sorban a jogakadémiának a városra
nézve közforgalmi tekintetben nagy fontosságában gyökereznek. Hasonló rovatba jutnának mindazok, a kik az
akadémiát valamely más, mint protestáns szempontból
pártolják. Ezekből eléggé láthatjuk, hogy a jogakadémia
a tanárképző intézetnek nem praejudicál s hogy a jogakadémia föntartásának meglevő alapjái s a kilátásban
levők nagy része más felé fel nem használhatók.
A másikra nézve, mintha a tanárképző felállítása
könnyebb és egyszerűbb volna, egy egész tárháza az

ellenvetéseknek merül fel szemeim előtt; csak a leg főbbeket akarom futólag érinteni.
De tán nézzük elébb, mit is ért S. úr egy ily intézet alatt? Ebben nem kívánja kiválóan tárgyaltatni pl.
a „classica philologiát" melyet a „mexikói archaeologiával" egy színvonalra kegyeskedik leszorítani. Kedvesem!
nekem nem szokásom a kákán is csomót keresni; de
engedje meg, nagyon kevés utánjárással megtudhatta
volna, hogy jelenlegi gymnasialis rendszerünk alapját
épen a classica philologia, az általános classicai műveltség képezi s képezni fogja mindaddig, mig nemzeti műveltségűnk azt feleslegessé nem teszi, az pedig soká lesz
nem csak nálunk, hanem a continens legműveltebb nemzeteinél is. De minek művelését kívánja hát S. úr az
általa tervezett intézettől ? ! Hát bizony csak azt, hogy
művelje a „turáni összehasonlító nyelvészetet nemzetünk
s szomszédaink történetét" — de a germán törzsét nem
különösen, — „s földünk természetrajzi, földrajzi és földtani titkait" kutassa és kívánja e mellett a nyugotiak
„hangya szorgalmú munkássága" eredményeit egyszerűen
recipiáltatni. Classikai műveltség alapján nyugvó általános ö n á l l ó n e m z e t i m ű v e l ő d é s r ő l nem is álmodik még csak mint ideális célról sem.
És mindezt ugyan miképen óhajtja életbe léptetni ?
Elég jellemzően tüntetik fel ezt a cikk e külön kérdésre
vonatkozó egyedüli positiv szavai: „a theologia s gymnasium tanárai, a nélkül, hogy szakjaik körét átlépnék,
vállalkozhatnak s megvagyok győződve, hogy fognak is
vállalkozni néhány órára hetenként a tanárképzőben."
Diffieile est satyram non scribere! Mi lenne hát e s z e r i n t az az intézet?? Kétségkívül egy olyan a theologiához jól rosszúl oda bigyesztett lógó& intézet, melyben
iminnen amonnan egyesek hetenként egy-két órában műkedvelősdit játszanak. Hogy jó nyomon vagyunk, abban
megerősít az a bizonyos „ e g y s z e r ű é s k ö n n y ű "
felállithatás s még némely más részlet. Hallgatással akarom mellőzni azon különös megfoghatatlanságokat, hogy
szerzőnk, ki pedig középtanodai tanárainkat ugy látszik
nem tartja eléggé képzetteknek, a tanárképzőben őket
szivesen látná tanárokul, vagy rosszalja, hogy tauárainkat „még mindig a papok közül fogdossuk" — a mi
valóban gyakran nem a legjobb következményű szokott
lenni, — de másrészt teljesen megelégszik azzal, hogy
a hitjelöltek
oktatására hivatott hittanárok képezzék s készitsék elő t a n á r j e l ö l t e i n k e t , ezek
oly ellentmondások, melyek önmagokban halomra dőlnek ; csak arra az egyre vagyok kissé kíváncsi, hogy
annak a tanárképzőnek növendékeit, mily fegyelmi szabályok alá akarná vetni, nehogy a kisebb tanulókra
veszélyesek legyenek, mert hát az akadémia csak akadémia marad, akár jogászokat, akár tanárjelölteket nevel."
De hogy némi részletet is lássunk, kérdem mi is
lenne pl. azzal a „turáni" nyelvészettel?! Tudomással
birok körülbelől mindazon prot. középtanodai tanárokról,
kik e tárgygyal behatóbban foglalkoznak s biztosítom S.
urat, hogy félkeze ujjai alig telnének meg azok neveivel,

a kik ezen tárgyban akadémiai nyilvánosság előtt szájukat megnyithatnák. Ezzel pedig csupán és egyedül annak
akartam kifejezést adni, mily csekély nálunk, de másutt
is a szóban levő tárgy iránt való érdeklődés. Ugyan ne
restelje megtudni, hogy Vámbéry úrnak a roppant számú
egyetemi hallgatóság közül az elmúlt néhány évben átlag hány hallgatója volt pl. a török nyelvi collegiumban,
s azok közül hánynak képezte az komoly tanulmányát,
és biztosíthatom, el fog ámulni a szám csekély voltán.
De nem is tartom szükségesnek, hogy a gymnasiumi
tanárok kötelességévé tétessék e tudomány ágakat előbbre
vinni. Ez az egyetem dolga, ettől méltán kívánhatom,
ha mások is teszik, azok előtt kalapot emelek. Már azt
is előmenetelnek tartanám, hogy ha az illető középtanodai tanárok általában, az Összehasonlító nyelvbuvárlat
nyelvünkre vonatkozó eredményeit elfogadnák, akkor
legalább nem kellene fájdalmasan látnunk, mikép vonják
nyelvünket a latin nyelvtan kaptafájára s tanítanak kegyetlenül declinatióról, genitivusról, ablativusról, nyomorítják a történeti multat imperfectumnak, stöbbeff.
Kénytelen vagyok kinyilatkoztatni, hogy véleményem szerint az a tanárképző intézet, a mint S. úr azt
tervezni látszik, csak igen felületes egyéneket szolgáltatna,
a kik alaposságra jóval alantabb állnának azoknál, kiket
„jelenlegi tanárképző rendszerünk" nyújt, ha ugyan ily
r e n d s z e r nevét megérdemli azon a szükségből eredő
eljárásunk, hogy a gymnasiumot végzett s tanári pályára kedvet érző ifjúnak utasításul adjuk : eredj a tudományok forrásához, valamely jeles egyetemre, tanulmányozd kedvenc tárgyaidat, majd szorgalmad s a jövő
megmutatja fogsz-e és hol beválni. Nekem százszor inkább kell ez, mint sem oly nyomorék intézet, mely legfölebb „ f e n n á l l ó k a l á s z o k a t " érlelne.
Az általa kimódolt tanárképzőből én részemről nem
instálok, s aligha instál belőle az egyház, melynek ez
irányban egészségesebb nézetei vannak, mint S. úr feltenni látszik. En részemről a tanárképzésre egyedül az
egyetemi teljes philosophiai
facult ást
tartom hivatva, s ekkor is kell mellé oly intézkedéseket
tenni, melyek az egyes disciplinák módszerének gyakorlati felmutatását s tényleges begyakorlását lehetővé teszik.
Ott aztán lehet „turáni" nyelvészet, de lenni kell sok
másnak is, a mit S. ur, a mint látszik, csak ugy en
bagatelle akarna traktáltatni. De egy ilyen facultásnak
20-25 rendes tanár inkább kevés, mint sok, s ezeknek
a tudományok zászlóvivőinek kell lenniök. Hogy egy
ilyennek felállítása e g y s z e r ű b b és k ö n n y e b b , illetőleg k e v e s e b b k ö l t s é g g e l j á r ó volna, mint
egy jogakadémia visszaállítása, melynek különben is vannak alapjai s investitiói, ezt széles ez országban aligha
nem egyedül S. úr hiszi.
Bocsássa meg S. úr, ha ezen igénytelen soraim befejezéseül megjegyzem, hogy javaslata, mely szerint mondjunk le a jogakadémiáról, melyet aligha képesek leszünk
felállítani s állitsunk fel Eperjesen tanárképző intézetet,
midőn legelőször hallottam, — s meg kell jegyeznem,

hogy az én fogalmaim szerinti tanárképző lebegett szemeim előtt — nevetésre fakasztott, mert egészen oly
benyomást tett rám, mint ama, közszájon forgó mese a
fejedelmi naivitásról: egy nevezetes fejedelemasszony,
midőn előtte tanácsosai élénk színekben tüntették fel a
nép nyomorát, mondván végre : Felség, a népnek nincs
kenyere, igy kiáltott fel : „de hát egyenek akkor zsemlyét."
OTROKOCSI V É G H
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A magyarhoni e. e. e. gyámintézet közgyűlése.
A magyarhoni e. e. e. gyámintézet ez évi közgyűlését f. hó 13. és 14-én Dobsina városában tartotta. Nevezetes e gyűlés több tekintetből : mert hazánk egyik legszebb pontján tartatott; nagy horderejű, hosszú időkre
szóló intézményt rendezett be ; felejthetlen kirándulással
fejeztetett be, ért véget. Gondolom nem lesz érdektelen,
ha e gyűléssel olvasóinkat közelebbről megismertetem?!
A Budapesten ülésezett egyetemes egyházi gyül és
végeztével az ott jelen volt tagok egy része még okt.
12-én este a losonci indóház pályaudvarán találkozott,
azon célból, hogy Fülek-Bánrévén át a magyar állami
vasúttal Dobsina felé tartson.
A látni vágyó csapat élén mindenütt és mindenben
előlment annak szeretett vezetője, a gyámintézeti gyűlés
elnöke Cékus István superintendes úr. Ot szeretve követték : Sárkány Sámuel, Zelenka Pál, Jákobéi József,
Gyurátz Ferenc, Schleining Vilmos, Tatay Sámuel,
Ritter István, Horváth Sámuel, Fadgyas Pál, Szutter
Károly sat. lelkész urak.
A „jó reggelt" egymásra Füleken köszöntöttük el,
hol egy óránál tovább időzik a fölfelé lassan siető vonat.
Alig hogy Feledre értünk, a tiszolci vasút mentén elibénk
kanyarodott a szép Rimavölgye, Rimaszombat a távolba
is ellátszó ékes tornyaival.
Ezen még őszszel is tavaszi völgyet csakhamar
szem elől tévesztjük azon hegyoldal következtében, mely
elibénk tolakodik, és a melynek aljába a Sajó vetett
ágyat magának.
Ezután folyton a Sajó völgyön megyünk felfelé,
kalauzolván bennünket mindég a lefele csörtető Sajó
egész Dobsináig, melynek hegyeiben fakad. A Sajó völgyébe a több helyen vontatóra váró, nehezen futó tüzes
paripa (oly nehézkesen megy) Bánrévénél fordul be Feled
felől jöve, felfelé. De e lassúságnak is hasznát veheti
ki rajta utazik, mert Bánrévén villásreggelit vévén magához, mint mi tettük, Tornaijához érve, annál tovább
elandaloghat a balra eső közeli Hamva fölött, hol a nagy
költő egykor magát, még a régi „egércsapda" lakással
is kibékítette, azt is költői tárgynak találta, most pedig

csendesen alussza békés álmait, türelemmel várakozván,
mig a régi sátor helyett uj épül.
Gömör-Panyitot, mely a szívesen tolmácsoló és a
vidék gazdag szépségeit szeretettel magyarázó fopásztornak
Cékusnak szülőföldje, elhagyva és Pelsőcre érve, ezentúl
ismét balra egy ujabb panorama előtt esik le a függöny,
ég ez a kies Csetnek völgye. Alig néhány perc
múlva Gombaszög háta megett, az ő tanodájáról és
a tiszai kerület mostani superintendensének székhelyéről nevezetes Rozsnyó városa köti le figyelmünket, a
háttérben Krasznahorka csinos várával.
Rozsnyóra érve, a vándorsereg nagyszerű meglepetésben részesült. A rozsnyói ev. egyh. nőegylete jóízű ételek
és italokkal vendégelte meg az útközben megfáradt és megéhezett vándortársaságot. A legnagyobb érdem minden
esetre az ottani nőegylet elnöknőjéé, Cékus Istvánné ő
nsgáé, kinek hosszantartó egészségére a társaság nevében Sárkány és Gyurátz útitársaink alkalmi áldomást
mondottak, mire zajos éljen következett s csengtek a
gyöngyöző nedűvel teli poharak.
Alig birt a jókedv elcsendesülni. De hiába! nagy
úr az a vasúti csengetyű, az még a teritett asztaloktól
is elzavar.
Felkeltünk tehát, ujaink közt tartva a jóizű falatot
s helyet foglaltunk a coupékban, kiki az ő régi helyén
s Oláhpatakának tartva vonatunk ablakai elé sorakozva bámultuk a vidék szebbnél szebb festményeit. Itt
tűnt szemünkbe az a főúri lak is, ma vadászlaktanya,
hol külügyministerünk, gr. Andrássy Gyula először pillantotta meg a napvilágot. Innen mind lassabb meg lassabban mozog a vonat felfelé, mig nem este 5 órakor
Dobsina városa előtt megáll.
A város előkelői, a rendező bizottság, élén Mesko
Sámuel polgármester úrral fogadta vándor gyűlésünk
messze földről ide elzarándokolt tagjait. A rendező bizottság üdvözletére Cékus István superint. úr válaszolván, kocsikra rakodtunk s szállásainkat kerestük fel.
Este 6 órakor elŐtanácskozmány tartatott a városház nagytermében, hol a másnapi gyűlés tárgyai kellően
megbeszéltettek.
Másnap azaz okt. 14-én az uj iskola udvaráról
testületileg 9 órakor a templomba indultunk, hogy a
gyámintézeti isteni tiszteleten részt vegyünk. Komoly
ünnepélyes óra volt ez, mit emelt ugy az ének megható
orgonakisérete, miként az ünnepi szónok remeken kidolgozott egyházi beszéde s annak szónoki előadása.
A szónoklatot Gracz Mór, göllnicbányai lelkész
tartotta. Elismerő dicsérettel adózom e helyen is a gyámintézet ügye iránt nem csak lelkesülni, de egyszersmind
lelkesítni is tudó lelkésztársam és barátomnak.
Offertorium utján begyült 38 frt 38 kr., mely öszszeg Alsó-Sajó gyülekezetének szavaztatott meg. Az isteni tisztelet végeztével az iskola nagytermében foglalt
helyet a nagy számú közönség, hol az egyetemes ev.
egyh gyámintézeti gyűlések 17-ke megnyittatott.

A megnyitó beszédet Cékus István tiszai superint.
úr és gyámintézeti elnök tartotta. A világi elnök Ivánka
Imre úr, mint az internationalis statistikai congressus
tagja, ez idő szerint Rómában időzvén és igy jelen nem
lehetvén, helyét a helybeli polgármester úr foglalta el.
Superintendens úr megnyitó beszédét kivonatilag a
következőkben közlöm :
„Főt. e. e. e. gyámintézeti közgyűlés ! A 17-ik évi
közgyűlés megtartása végett jelentünk meg hazánk különböző vidékeiről e nemes városban, az evang egyház
szives meghívása folytán, részben, hogy szegény egyházainkat segélyezzük, s igy Isten országát terjesszük,
anyaszentegyházunk jólétét szilárdítsuk, felvirágzását eszközöljük, részben pedig hogy az egyházias közszellemet
erősitve a hit és erkölcsi életet, mint a szeretetnek
apostolai emeljük, és az egyházhoz való hű ragaszkodást
az összetartás érzetétől áthatva fokozzuk.
A mint csekély volt az a hős sereg, melyei G. A.
a svéd király Némethonba átjött, hogy az evang. hitet
és a lelkiismereti szabadságot megvédje ; ugy az ő neve
után indult némethoni Gusztáv-Adolf-egylet, hazánkban
pedig a gyámintézet kezdete is kicsi volt. De miként a
nagy hős e csekély sereggel is reményt táplált lelkében,
a nagy eredményhez; ugy a G.-A.-egylet, hazánkban a
gyámintézet kicsi kezdete nagy reménynyel kezdte meg
pályafutását.
És hogy a remény nem csalta meg egyiket sem,
az elsőnél mutatja a történet ide vágó fényes lapja, az
utóbbiaknál mutatják a számok : a mennyiben a némethoni G.-A.-egylet évente 400,000 frt, 30 éven át pedig
12.878,927 markot osztott ki a világ minden részében
lakó protestánsok gyámolitására; hazánkban meg a gyámintézet évente 12,000 5 fenállása óta pedig 174,000 frtot
adott ki segélyezés cime alatt.
Azonban állithatjuk-e, hogy már eleget tettünk,
többet nem tehetnénk ? Mondhatjuk-e, hogy a hitélet fájáról az áldozat gyümölcsei oly gazdag mérvben hullanak
alá a szeretet oltárára, miszerint erélyesebb tevékenységet, áthatóbb buzgóságot egyletünk körül fölösleges kifejtenünk ? Tegyük szivünkre kezünket és valljuk be,
hogy többet tehettünk volna, ha igaz evang. szellem fuvalma lengi át minden egyházunkat, ha szilárdabb hit
fog el minden szivet. Különösen többet tehettünk volna,
ha minden lelkész, minden felügyelő, minden tanitó hű
kezekkel, szent lelkesedéssel, kitartó buzgalommal vezetné az evang. egyház kormányát, nem szégyenelve a
Krisztus evangyéliomát, buzgón ajánlaná egyletünket a
hivek részvétébe, s a kínálkozó alkalmat nem szalasztaná el kegyadomány gyűjtésre.
Ennélfogva szent ihlettel tegyük kezünket az eke
szarvára! Kezdjük folytassuk a szántás-vetés nemes munkáját haladék nélkül, ösztönözzük hitsorsosinkat: egyházi-, női- és gyermek-gyámintézetek létrehozására, bizonyára Isten áldása késni nem fog, vagy ha késik is el
nem marad, mert a hű munkás megnyeri az ő munkájának bo jutalmát. — s a t . . . , u

A mily igaz lelkesedés szülte ez alkalmi megnyitó I összeg 50 frt 60 krra emelkedett. — Este hangverseny a
helybeli árvák javára.
beszédet, szintoly apostoli tűzzel volt előadva. A gyűMásnap, azaz október Í5-én kocsikra szálva, a gyűlés a legnagyobb feszült figyelemmel hallgatta végig, a
lés
vidéki
tagjai kirándultunk a Dobsinától 3 óra távolmikor a lelkesedés kitört s „Eljenekbe" ment át.
ságra eso „Rufini" jégbarlang megtekintésére. Ez utunk
Az elnök megnyitó beszéde után az egyházkerülefelejthetlen marad, annyira, hogy egyik tagtársunk igy
tek elnökei adták be jelentéseiket ékes szavak kíséretékiáltott f e l : „ha e helyet nem láthatom, utolsó ói*ámban
ben, melyeknek folytán : a bányakerület gyűjtött e folyó
is megbántam volna !"
évben 1721 frt 60 k r t ; a dunáninneni 1348 frt 9 krt.,
Dobsinától az út egész a jégbarlangig regényes éa
a dunántuli 2530 frt 62 kr., a tiszai 2272 frt 99 krt.
gazdag a festői tájképekben. Legszebb még is az a tájkép,
Az egyetemes tőke ez ideig 32,000 frt. Ezen. felül
melyet a s t r a c e n a i völgy nyújt, a melynek ölén maga
gyámintézetünket gyámolították : a budapesti és rozsnyói
a jégbarlang is létezik a d u c s a i forrásokkal. Említésre
nőegylet, 3 egész urvacsorai készletét küldvén kiosztás
méltó e völgyben mindjárt a völgy kezdeténél, a hol
végett szegényebb egyházak közt. Továbbá a némethoni
Dobsina felül az út leereszkedik C o b u r g herceg vasG. A. egylet, a mennyiben magyarhoni prot. egyházaknak
gyára. Benne voltunk, miden épen a forró kemencékből
gyámintézetünk utján beküldött 5522 frt 20 krt, F.-Löa folyó vasat mint egy lángtengert kieresztették s alakokba
vőnek külön 2500 frtot. Még is D i a n i s k a E n d r e
erőltették. Nagyszerű látvány ez, a mint a természet ezen
batizfalvi lelkész a würtembergi főegylettől kieszközölt 3159
eleme olvasztás következtében társaitól az égő kemenmk-t p o s i t i v t a n ú egyházak számára. S v á j c a
cében külön választatik.
diaspora számára kilátásba helyezett 200 francot.
Itt van szinte, e völgy ölén andalog tovább lassú
A szokásos segély összegek kiosztattak. — A négy
méltósággal a Göllnitz folyó; Szepes- és Gömörmegye
nagy szeretet adományt: Szeged, Csácsó, Székesfehérvár
közt ez a határ. A völgy peremén száz meg száz sziklatömb,
kapta. A 3 szent edénykészlet megszavaztatott: Debrecen,
mind megannyi régi d ó r a mereszti égnek kopár csúcsait.
Salgó-Tarján és Sinnának.
Egy helyen épen ilyen áttört szikla alatt visz az út keTárgyalás alá vétettek : 1. A m i s s i ó - ü g y e .
resztül, hol jobb felül kőbe vésve a következő fölirat
Határoztatott, hogy a kerületek jelentései az egyetemes
olvasható : „Coburg Gothai Ágoston, elnökünk, Téged e
gyámintézetnek is beterjesztessenek.
sziklák dicsérnek. Emlékül az orvosok és természetvizs2. Az egyetemes gyámintézeti gyűlés alkalmával
gálók 1867. aug. 21."
tartatni szokott egyházi beszédek kinyomatása. Jövőre
Egyik barátom, midőn így bámultuk a természet ez
minden beszéd kinyomatik és a gyülekezeteknek ingyen
örök szépségeit — azt mondotta: „Itt talán még a szénmegküldi az elnökség.
égetőben is költői lélek lakik." Sokat modott, de van
3. A jegyző állandósítása kimondatott, nt. Zelenka
benne igaz elég. Mert e völgyhez hasonló csak a H ePál, miskolci lelkész 3 évre megválasztatott, ki 1863 óta
1 i c o n völgye lehetett, az itt látható hegyek O l y m p u s
csak 3 gyűlésen nem volt jelen, csak 3 jegyzőkönyvet
tetejével vetekednek.
nem fogalmazott, a többit mind ő szerkesztette eddig is.
Ennyi kedves fű, fa, folyó, hegy, völgy, meredek
4. A „Leopoldianum" terve elfogadtatott, azon jaszikla látása után eljutottunk a jégbarlang aljába, hol
vítással, hogy a gyülekezetek osztályozása i r á n y a d ó tágas vendéglő csinos terme várja az oda érkezőt. Itt megn a k , de nem k ö t e l e z ő n e k tekintendő.
pihentünk s lehütöztünk, csak azután indultunk meg fel
Végre elnök úr, mint a gyámintézet megbizottja,
a hegynek, hol a barlang nyílása létezik. Szives kalauzunk
külföldi útjáról referált, mely szerint a némethoni G. A.
t. B r e e z Sándor, dobsinai főerdész úr volt.
főegylet kiváló szeretettel és előzékenységgel fogadta főMindjárt a bejáratnál, mi a figyelmet magára vonja,
gyűlése alkalmával.
a barlang homlokzatára irt azon felirat, mely a felfedezőre
A gyámintézeti gyűlés mielőtt igy véget ért volna,
emlékeztet: „E barlang felfedezőinek, Rufini Jenő, Méga
az elnök imával zárta be.
Endre, Láng Gusztávnak, elismerésül a városi közönség.
Gyűlés után ismét Dobsina városa vendégei lettünk.
Felfedeztetett 1870. junius 15."
Közebédre voltunk hivatalosak, melyet a gyülekezet adott,
Innen lépcsők vezetnek a barlang belsejébe, mely
s felszolgálók a dobsinai nőegylet tagjaiból kerültek ki.
nagy terjedelemmel bír. Közép magassága 15 öl. Bejártuk
Ebéd alatt a, felköszöntők hosszú sora nyílott meg. Az
az egész barlangot. Megismerkedtünk annak minden szépelső áldomást az elnök mondotta Dr. F r i c k e úrra, a
ségeivel. Ki csak leirás után ismer barlangot, az nem
G. A. egylet elnökére, mi távirat utján nyomban tudotudja mi egy jégbarlang. Oly csudálatra méltó képet nyújt
mására hozatott. Toastot mondottak : Gyurátz, Sárkány,
az egész, hog)T helyesen mondta róla Fadgyas Pál: „Nem
Zelenka, Horváth, Szutter, Bognár stb. Jók voltak a tohagyja elfelejtenem, hogy van teremtőm, Istenem!" Egy
asztok, mert jövedelmet is hoztak a „Leopoldianum"nak.
jégmező az egész telep, melyet itt ott különböző alakzatok
Részint „Baldáesi"féle szivar, részint megbírságolt
törnek meg. Ilyen feltűnő alakzat a föld gyomrában a
toasztból befolyt 42 frt 45 kr. Ezt kiegészítette 45 frtra
természet keze által formálva e helyen : azon jégoszlopok,
tek. Jákobéi József pénzt. úr. Utóbb más forrásból az
melyek egy terem oszlopaihoz hasonlítanak } egy lugo
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vizzuhatag, folyosó, függöny, orgona stb. Hogy a barlang
egész körületét bejártuk, egyenkint hullároztunk ki a mély
üreg síkos folyosóiról.
Künn ismét a táj fönséges volta csoportosított bennünket. A lehet'5 legszebb időnek örvendvén társaságunk,
tisztán állott előttünk a T á t r a képe, hatalmas csúcsaival,
minő egy l o m n i c i - , egy f e 1 k a i-, egy g e r 1 a c hf a l v i csúcs.
Ezek voltak tőlünk éjszakra. Sokkal közelebb nyugotnak előttünk állott a fehérbe öltözött K i r á l y h e g y ,
mely Grömör-, Szepes-, Zólyom- és Liptómegyék közt a
geographiai kapocs.
A hegyről ismét a völgybe térve le, áldoztunk a testnek
testiekkel. Ebéd után visszatértünk újra Dobsinára, útba
ejtve az egyik legszebb kobalt-bányát, hogy a bányákról is tisztább fogalommal bírjunk.
Ezzel befejeztük gyámintézeti gyülésünk költői
részét is, mert a következő nap alá ment m indegyik az
ő házához telided teli kedves emlékekkel.
A kik ily kedves fogadtatás, élvezetes kirándulásról előre gondoskodtak, legyen érte nekik hálás köszönet. És miután főtényező volt az egészben Cékus István
superint. úr és a dobsinai egyház, ugy ez egyház derék
lelkészei, tanitói, nem kevésbé maga a nemes város, fogadják a távolról is újra meg újra őszinte nagyrabecsülésünk nyilatkozatát.
Es most hadd fejezzem be gyámintézeti relatiómat egy kis történetke elmondásával, melyet gyámintézetünk egyik veterán apostola adott elő, midőn együtt
voltunk mindnyájan, egyenlő akarattal (t. i. ebédhez ültünk,) visszajőve a rufini barlangtól: „a felső vidék egy
nevezetes városában szokásban volt minden újévre a
lelkészt egy jól hizott sertéssel megörvendeztetni. A patentalis korszakban azonban a kövér sertés elmaradt,
mert mig a hivek a pátenst nem akarták, lelkészök erősen
mellette kardoskodott.
Történik egykor, hogy a lelkész neje túrós haluskát tálal fel férjének ebédre, a melyet rendesen jól megszokott töpörtyűzni, de ez alkalommal a nélkül adta fel.
A féxj csak keres, csak keres, végre megszólal : hova
lett e haluskáról a töpörtye ? A nő egész indignatióval
azt feleli : s ü s d m e g a p a t e n s t é s t e d d r á , m a j d
l e s z r a j t a t ö p ö r t y e . " — Si non e vero, e ben
trovato.
BOGNÁR

ENDRE.

A békés-bánáti reform, egyházmegye Szegeden
március 27—28-án tartott gyűlés jegyzökönyvének ismertetése.
Néhány napja küldetett szét emiitett jkönyv, melynek nevezetesebb pontjainak e lapokban nyilvánosságra
hozása véleményem szerint azért sem lehet felesleges és
érdektelen, mivel arról annak idejében e helyen semmi
közlemény nem jelent meg.

Az első számban olvashatjuk az egyh.-megye két
uj elnökeinek Szalai István, s idősb gr. Ráday Gedeon
uraknak székfoglaló beszédeiket röviden egybefoglalva,
melyekből itt csak annyit említek fel, hogy az esperes
úr működése alapját és célját a vallás-erkölcsi életevangeliomszerű voltában, s ennek ilynemű terjesztésében s
az egyházi élet virágzásának biztosítását ennek egyik
eszköze az autonómia jól felfogott értelmezésében s alkalmazásában jelöli m e g ; segédgondnok úr pedig az
egy idő óta megváltozott egyh. és államközti szivélyesb
viszonyt jelező, majd az egyh. belélet fejlődésének a közönyben, elvilágiasodásban, tompa merevséggel határos
orthodoxiában, ismét a túlságos liberalismusban nyilvánuló akadályait, végül az egyház fejlődésének biztos
feltételeit hangsúlyozó beszédében működése programmját
megismerteti. Mondanom sem kell, hogy mindkét beszéd
éljenzcssel fogadtatott.
Elértük tehát azt az időt, melyben nem kell hallgatnunk a túlságos hosszú beszédeket; s reményijük,
hogy uj esperesünk által ezután is szem előtt lesz tartva
a gyűléseknek azon célja, hogy kevés idő alatt sokat
végezzünk, mint ez Szegeden történt.
A 12-ik számhoz megyek egyszerre, melynek tárgya méltó a felemlitésre. Ebben u. i. az terjesztetik elő§
hogy Tóth István ezelőtt hét évvel megválasztott vil t.
biró, esküje letétele óta soha a gyűléseken meg nem
jelent, sőt az esperesi meghivó levelekre nem is válaszolt,
tehát mi történjék vele ? Ez előterjesztésre Balogh János
főjegyző úr tette azon indítványt, hogy záros határidő
tűzessék ki fenntnevezett esküjét meg nem tartott úrnak
abbeli nyilatkozatra, kik e tbirói tisztet esküjéhez hiven
gyakorolni, vagy nem ? s ha nem nyilatkozik tekintessék
lemondottnak. Ilyen esetben nem is lehet helyesebb indítvány ennél, mégis akadtak tauácsbirák kik vele egyet
nem értettek, s olyan még v á r j u n k féle inditványnyal léptek fel, végre is szavazat döntött, melyben Balogh
J . úr indítványa fogadtatott el, az ment végzésbe is.
Egyúttal a hasonló esetek kikerülése céljából egy szabályzati tervezetnek az egyházmegyei hivatalok lemondáson és természetszerűségen kivüli megszűnéséről kidolgozására egy 3 tagú bizottság neveztetett ki,
A 16-ik pontban az esperesi jelentés foglaltatik az
egyházakról, iskolákról, belhivatalnokokról, melytől csak
a 2 elsőbbre vonatkozót emiitjük fel :
a) az 1876-ik évben egyh.-megyénkben: Lelkek
száma 155,272. Szülöttek száma 7216. Halottak száma
5437. Uj házaspárok 1574. Rendes lelkész van 43. Segéd lelkész 8. Anya egyház van 36.
b) iskolákra nézve: 1. Tankötelesek fi: 9358, nő
9141. 2. Iskolába jártak fiuk : 6913, nők 5707=12,620.
E szerint ha Berlinben 830,000 evang. lakos után elemi
iskolába jár kerekszámmal 62 ezer gyermek, ugy nálunk
155 ezer lélek után esnék 11,578. És igy nálunk kedvezőbb az arány e tekintetben mint a sokat dicsért s
pedagógokkal tömött porosz fővárosban. 3. Iskolát idő
előtt elhagytak*, fiúk 1794, nők 2689. 4. Teljesen isko-

lázatlanok fi 784, nő 1277. 5. Ismétlő iskolás fi 1180,
leány 1127. 6. Confirmáltattak fi 717, nő 626. 7. Iskola
tanitók száma 161.
E szerint egy tanítóra esik 78 tanítvány. Ebből ismét az következik, hogy tehát a tanitók száma mindég
kevés még, hogy azokat szaporítani szükséges annyira,
hogy csak 50 tanuló jusson egy tanítónak keze alá.
A kánoni vizsgálatróli jelentés helyett — mely még
ekkor nem tartathatott meg — többféle indítványokat
terjeszt elő esperes ú r ; jelesül: 1. Lelkészi körök, érte-,
kezletek felállítását. 2. Dékánok vagy körügyelők 3. Ügyvédek vagy jogtanácsosok kinevezését. 4. Az iskolák
évenkénti megvizsgálására küldöttségek neveztessenek,
mint ez más egyházmegyékben van. Ezt azzal indokolja
esperes úr, hogy hat megyét magában foglaló egyházmegyénkben, a nagy munkának egy esperes meg nem
felelhet. Tökéletes igazsága van. Jobb el sem indulni
visitatióra az esperesnek, ha magának kell azt teljesíteni,
mert úgy teljesíteni azt, mint a dolog természete kívánja,
merő képtelenség. Nincs az a kis egyház, melyben 2—3
óra alatt a visítatiót kellőleg végezni lehessen, ez ép
oly munka, mint mikor egy szép épület belsejét megakarjuk szemlélni, de csak az ajtón pillantunk be, azután
tovább állunk. Az ilyeneknek tapasztalása adott okot
sokaknak a visitatió beszüntetésére a közelebbi időben,
látván, hogy legtöbb egyházban annak ép semmi értéke
haszna nincsen. Másként kell hát azt teljesíteni, ha tovább
is fent akarjuk tartani, vagy több személyek végezzék a
canonszerű látogatást, vagy az esperes szenteljen több
időt az egyes egyházakbaui tartózkodásra, nehogy kétszer
teljesítse azt ugyanazon egyházban, mint ez megtörtént
Hajnal Ábel ideje alatt.

miért ? egyenesen azért mert nincs semmi, vagy igen
csekély fizetése. De bár így van is a dolog, azért nem
szolgál dicséretére ama becskereki uri embernek tanúsított eljárása,
A 4-dik esperesi indítványból kifolyólag egy alesperesi hivatal felállítása határoztatott el ; ez jó is lett
volna, nem is szokatlan náluiik reformátusoknál, de az
e.-kerület, hova ez a végzés felterjesztetett, meg nem erősítette, így ettől is elestünk, helyette a canoni vizsgálatoknál segédkező bizottságok kinevezésére van utalva s
felhatalmazva esperes úr.
A 18-ik szám alatt az egyh.-kerületi ez évi jul.
gyűlés azon végzése közöltetik, melylyel az egyházak az
államsegély célszerű felosztása tekintetéből arra hivatnak
fel, terjesszék be, hogy az egyes egyházak lelkészei
minő arányban fizetnek évenkint a gyámintézeti pénztárba, s melyek azon egyházak s kik azon belhivatalnokok, kik folytonos államsegély nélkül fent nem álhatnak
s fent nem tarthatják magokat ?
Az elsőre e.-megyénk nem tehet eleget, mert a
részvényesség itt cjak önkénytes, nem pedig kötelező.
A másodikra vonatkozólag kijelöli a segélyt igénylő egyházakat, belhivatalnokokat, csak kútfő legyen honnan
ez a segély merittessék, de ugy látszik, hogy az államsegély végkép elakar maradni, elnyeli ezt is a deficit
feneketlen hordója.
A 20-ik sz. a ugyancsak az e.-ker. gyűlés felhívása folytán a lelkészi fizetések minimuma tárgyaltatik,
de a melyet ily rögtön megoldani, meghatározni nem
lehetvén, kivált egyh.-megyénkben, tanulmányozás végett
egy 7 tagú bizottságnak adatott ki a jövő gyűlésig.
A 21-ik sz. a szatmári e.-megyének egy a lelkészválasztási szabályokban nem található indítványa foglaltatik, jelesül : az újonnan választott lelkész hivatala elfogadásáról az esperesi engedély után 14 nap alatt tartozzék nyilatkozni, határozott választ adni, ellen esetben
lemondásnak vétetik hallgatása, ezen indítványt e.-m.
gyűlésünk is magáévá tette oly módosiiássál azóbmn,
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A 2-dikra nézve egy javaslat készítése mondatott
ki, melyre esperes úr kéretett fel.
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megye megegyezését nem adja egy oly tanitó megerősítéséhez, kit a presbyterium azon kikötéssel választott
meg, hogy hivatal utáni földjétől ő fizesse a királyi adót.
Miután a gyűlés ideje előtt ott inőködött 2-ik küldöttség
sem tudta a rendet helyre állitani, az elnökséget kérte
fel a gyűlés belátása szerint intézkedni, s ha lehet a békét helyreállítani.
Tagadhatatlan, hogy sérelmet követett el a berényi
presbyterium a fennálló szabályok ellen, s az e.-m. azt
helybe nem hagyhatja; de hát az minek nevezhető, hogy
a batonyai egyház 13 hold oly földet vett el lelkészétől,
mely annak fizetését képezi, ki itt a hibás, a lelkész-é
vagy az egyház ?
Az 57-ik számban olvassuk, hogy a lieblingi bánáti egyházunk feloszlott, s földjeit az egyház-megye
eladta.
A 69-ik sz. a. a pénztárnoki számadás megvizsgálására kinevezett küldöttség jelentése foglaltatik, melyből látjuk, hogy e.-megyénkben a hátralék több eiin
alatt teszen 7096 frt 55 krt A jövő évi költségvetés
pedig egy gyűlést véve fel 1562 frt 9 krban állapíttatott meg.
Ezzel végére értünk a jkönyvnek. Láthatni a hozott végzésekből, hogy több van azok közt olyan, mely
a tapasztalt hiányok kipótolásául hozatott, s melyekre
szükség volt.
A 16-ilc sz. a. előterjesztésből arról győződünk
meg, hogy az iskolai nevelés ha nem első, de nem is
utolsó lábon áll, az iskolába járók száma tetemesen szaporodott, a mulasztóké pedig fogyott. Több küldöttség
van kinevezve fontos kérdések beható tárgyalására, melyeknek munkálatai ha elfogadhatók lesznek, ismét több
korszerű lépéssel leszünk előbbre más egyházmegyéknél.
Egy hasznos s gyakorlatilag is jónak bizonyult intézményt
azonban még mindig hiába keresünk a jk. pontjai közt,
t. i. az e.-megyei számvevői széket, mely a szatmári e-megyében több év óta létezik, melynek feladata az egyes
egyházak gondnoki számadásait felülvizsgálni. Igaz, hogy
ez a canoni visitatio teendője volna, de annak erre ideje
nincs az eddigi gyakorlat szerint, legfeljebb annyit tett, a
hol eszébe jutott, megkérdezte meg van-é vizsgálva a
gondnoki számadás ? S ezzel elég volt téve. — Talán a
jövő gyűlésen eszébe jutand valakinek e hasznos intézmény felemlítése, most egyelőre ajánljuk az elnökség
figyelmébe.
X

szerű szép templomát. A megnyitó buzgó imát, T a t a y
Sámuel, egyházmegyei esperes úr mondotta. Az után
ft. superintendens ur tai'tott az oltár előtt, ismert ékesszólásával, oly megható fölszentelési beszédet, hogy alig
volt szem, a nagy számú közönség között, melyben
az öröm és meghatottság könnyei ne csillogtak volna. A
nagy szorgalommal ki dolgozott és nagy hévvel előadott
predikatiót, e tárgy fölött „Jó minékünk itt laknunk"
S a s s Lajos, galsai lelkész úr tartotta. Az urvacsoráját
nt. Tatay Sámuel esperes osztotta; a keresztelést S z a 1 a y
Sándor, nagy-szöllősi lelkész végezte. — • Végül az egyházkelő asszonyt ft. superintendens ur kibocsátotta és
a gyülekezetet megáldotta.
Megkell még említenem, hogy az a csinos, nyilt
téren álló templom, nem csak az építő mesternek, hanem az építőknek is dicséretére válik. — Van, a mint
hallottam, oly gyülekezeti tag is, pedig mind földmivesek, a ki 200 frt, van aki 300 forinttal járult a templom építéséhez. De segélyezte e kisded gyülekezet nagy
munkájában az egyházmegyei, egyházkerületi gyámintézet ;
sőt még a Gusztáv Adolf egylettől is nyertek könyör
adományt.
Nagy-Szőllős, 1877. okt. 17.
Sz. S.

KÜLFÖLDI E G Y H Á Z ÉS ISKOLA.
A Hossbach-féle ügy nagy mozgalmat kezd a protestáns Németországon, de különösen Poroszországban
ébreszteni. Okot erre a következő eset szolgáltatott. Berlin
egyik fényes protestáns egyházközségében, jelesen a szent
Jakabról nevezett egyházban évtizedek óta szigorú orthodox lelkészek szolgáltak, kik ódon hitnézeteket hirdető
egyházi beszédeikkel a gyülekezet felvilágosult tagjait a
templomtól meglehetősen elidegenítették, s kik épen ez
által a szabadabb theologiai irány előtt az útat akaratlanúl is megegyengették S midőn közelebb a lelkészi
hivatal üresedésbe jött, a gyülekezeti tagok nagy többsége
Berlin egy másik hitközségének, a sz. Miklós egyháznak
szabad szellemű lelkészét Hossbachot választották meg.
Azonban a brandenburgi consistorium ezen választást a
kisebbség ellenmondása következtében nem erősítette meg.
Ezen eljárás nem volt épen meglepő, de mégis nagy izgalmat költött. A szent J a k a b község presbytériuma a
napokbau határozatilag kimondotta, hogy Hossbachon
kivül más lelkészt el nem fogad, s akárkit küldenek neki
lelkészül, a templomba be nem ereszti, fizetését folyóvá
nem teszi ; másfelől W e b e r berlini egyetemi tanár egy
nagy sensatiót ébresztő levelet intézett ez ügyben Brüekner préposthoz, melyet olvasóink kellő tájékoztatása végett
ide igtatunk, mely így hangzik :

A hányi ev. templom folszenteiése.
Nem mulaszthatom el, a t. olvasó közönségnek tudomására hozni, hogy a galsai ev. anyaegyház egyik leány
gyülekezete, H a n y, Zalamegyében, folyó év szept. 24 án,
magasztos örömünnepet ült. Ugyanis az emiitett napon
szentelte föl Karsay Sándor, dunántúli ág. h superintendens
ur, az alig 200 lélekből álló kisded leánygyülekezetnek
nagy áldozatokkal újonnan épült, toronynyal ellátott egy-
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Főtisztelendő ú r ! Azon köteléknél fogva, mely mindkettőnket az egyetemhez kapcsol, és az ezen közös együtt-

működésből eredő bizalomnál fogva veszem magamnak
azon bátorságot, hogy a Hossbaeh féle ügyben, mely nekem,
mint a sz. J a k a b egyházközség képviselőjének oly igen
sz'vemen fekszik, s mely felett közelebb Főtisztelendőséged
elnöksége alatt fognak Ítéletet hozni, nézeteimet s komoly
aggodalmaimat Főtisztelendőséged elé tárjam
Azt hiszem, hogy a vallástörténelem mezején tett
tudományos munkálkodásom némileg feljogosít, hogy az
efféle ügyeket megítélhessem. Hiszen e tekintetben tényleg
valóban „nincs semmi uj a nap alatt." Ezen tanulmányaim alapján én
1) feltétlenül védelmére kelek a Hossbachfélc irány
hittani, illetőleg egyházi jogosultságának. Mind azon vallások, melyeket én ismerek, eredetileg a szív benső szükségeinek köszönik származásukat, de az idők folyamában
a vallásalapítók tanait mellékes külsőiességek alá temetik.
Igy Krisztus tanai is tényleg hova tovább Krisztus r ó 1
szóló tanokká lettek, s a reformátió nagy ténye épen abban
állt, hogy ez ismét visszatért az uj testamentomhoz, és
az ebben foglalt okmányaihoz Krisztus működésének. Csak
hogy az eszmék több kevesebb hullámzása után bekövetkezett ismét a megcsontosulás korszaka, mely az élő
életet az egyházban ismét némi részben megölte. Egy ily
korszakban élünk ma is, és azon iránynak, melyhez Hossbaeh líceumi tanár is tartozik, épen az az érdeme, hogy
K r i s z t u s t a n a i t ismét előtérbe helyezi, következőleg
ezen irány valódi protestáns. Azon u n i t á r i u s vonás,
mely ezen irányon keresztül húzódik, teljes összhangzatban
van magával az evangeliommal is. Az evangeliom azon
kifejezései, melyek az egyháznak a sz. háromságról felállított hitcikkéhez vezettek, önmagukban is, de magában
ezen hitcikkben is, a mint az történelmileg kiképződött,
egészen másként értendők, mint a miképen azokat mai
napság az orthodoxia értelmezi, mely az által, hogy oly
nagy súlyt fektet ezen hitcikknek általa fonákul értelmezett, dogmatörténelmileg helytelen, és tényleg a polytheismus határát érintő felfogására határozott ellentétbe jött
korunk szellemével és műveltségével.
2) Hossbaeh személyisége olyan, hogy mindenik
egyházközség csak örvendhet azon, ha kebelében ilyen
tagok találtatnak. Köztiszteletben álló, bár dogmatikai
tekintetben vele nem egy párton levő tiszttársának bizo
nyítványa szerint ő évek óta a békeség szellemétől vezéreltetve, áldásosán működik egyházában.
3) A sz. Jakab egyház, mióta csak fennáll, példás,
hű, 8 kötelességeiket buzgón teljesítő, de egy o l d a l ú
lelkipásztorok vezérlete alatt áll. Ezen egyoldalúság itt
oly merevül s oly kizárólagossággal érvényesíttetett, hogy
az egyháztagok többsége attól elfordulva, magát önnön
egyházából mintegy kitaszíttatva érezte. Ez nem az az út,
melyen a mai korban a keblek egyházilag épülnének, s
magukat lebilincseltetni engednék ; sőt inkább ezzel elidegenítjük az egyháztól mindazokat, a kik vallásos szükségeik kielégítése végett másnemű táplálék után sovárognak.
Az azután való törekvés már, hogy egyszer valahára az
ilyenek lelki szükségei is kielégítessenek, szülte azt, hogy

az egyházközség képviselőinek szavazata Hossbachra esett,
kinek mint vendégnek nálunk tartott s egységre, békeségre intő prédikációja sokakat egészen a könyezésig
meghatott. Az eddig uralkodott irány hivei ezen választásban kétségkívül megbotránkoztak, és ők ezen érzelmeiknek oly módon adtak kifejezést, a minőt mi azon
irány képviselőivel szemben magunknak soha meg nem
engedtünk, bármily gyakran megsértették is ők vallásos
érzelmeinket.
4) De mi történjék, ha a gyülekezet választása
nem erősíttetik meg? Az egyházközségi képviselők hihetőleg leteendik hivatalukat. Igen, de az uj választási urnából kétségkivül ismét az ő neveik jönnek kí. Tegyük
fel most azt az épen nem valószínűtlen esetet, hogy az
újonnan választott képviselő testület ismét Hossbaeh
urat választja meg, mi fog történni a k k o r ? avagy az
egyházi kormány ismét meg fogja semmisíteni ezen választást, a mely pedig minden kétséget kizárólag a gyülekezet akaratának kifolyásaként kell, hogy tekintessék. De
egy más egyén választására csak még sem fogja a gyülekezetet kényszeríteni? sem pedig nem fog reá egymás
lelkészt erőszakolni? Vagy ha igen, hát mindössze is a
gyülekezet az ily lelkészt nem ismerné el, fizetését nem
szolgáltatná ki stb. Ekkor még tovább kellene menni,
meg kellene fosztani a gyülekezetet nem csak választói
jogától, de egyszersmind egyházi képviseletétől és kormányzatától is, szóval Berlinnek egyik első egyházközségével ugy kellene bánni, mint valamely meghódított
várossal, mint talán Straszburggal. Az ily állapotok
összeférnek az uj egyházalkotmánynyal ? Az ily eljárás
által nem lenne esetleg a gyülekezet a prot. egyházból
való kilépésre kényszerítve? És ha ez megtörténnék,
avagy csak ezen egy eset fordu'na elő Berlinben ?
5) Mi fog akkor történni Berlinben az egyházias
élettel, a mely különben is meg van már rongálva eléggé,
és rongáltatik naponkint? Vajon — hogy csak egyet
említsünk — kielégítetlenül maradjanak Berlinnek minden sürgetős k ü l s ő egyházi szükségletei ?
6) S mi lesz általában, ha azon eset bekövetkeznék,
a poroszországi protestáns egyházból ? Sőt minő hatása
lenne ennek hazánkban a keresztyén vallás egész helyzetére ? Valóban ellenségektől vagyunk ma minden oldalról körülvétetve. Most van az az idő, hogy k e r e s z t y é n t e s t v é r e k hittani eltérések miatt egymás hajába kapjanak ? A családban előforduló civódások legtöbbször igen csekély okokból keletkeznek, de mindenkor
felettébb makacsok s a testvérek közötti civódás nem
ritkán testvérgyilkolással végződik. Az ily gyilkolás azonban •— mint a monda tartja — kölcsönös szokott lenni,
s igy voltakép öngyilkosság gyanánt tekinthető. És valóban közel jár az öngyilkossághoz és a szellemi megzavarodottsághoz az, a mi most nálunk a prot. egyházban
történik. Én legalább nem tekinthetem máskép ezen fonákul értelmezett dogmák felett folyó harcot, mely hitcikkeknek eredetileg egészen más értelmük volt, és a
melyek ezenkívül másodrendű keletkezésüknél fogva Bem

igényelhetik azt, hogy az evangeliomi tiszta tanok képviselőiként vagy épen azok helyetteseiként tekintessenek,
A ki m a g á t K r i s z t u s t a n a k ö v e t ő j é n e k
v a l l j a , a z k e r e s z t y é n , és senkinek sem áll jogában tőle ezen nevet megtagadni. E felett egy protestáns
egyházközségben nem volna szabad kétségeskedni.
7) De politikai tekintetben is meg van ezen előttünk álló válságnak a maga hordereje ; a mennyiben ez
elidegenitené Poroszországtól a többi német tartományokban levő protestánsokat, a kik között a szabadabb theologiai irány — és pedig minden legkisebb kára nélkül
az egyházi életnek, — sokszorosan el van ismerve, sőt
vezérszerepre emeltetve. Pedig ne feledjük, hogy Poroszország mai napság elfoglalt állását nem csupán külső, de
egyszersmind szellemi túlsúlyának is köszönheti. Mindenek
felett pedig ne feledjük, hogy Róma mennyire fogna
örülni ! E felett szükségtelen volna több szót vesztegetnem. Beláthatja kiki.
Mindezekkel én főtiszteletűségednek semmi ujat nem
mondottam; mindezen aggodalmak az ön lelkében is máirég felmerültek és fontolóra vétettek ; de mégis ösztönöztetve éreztem magamat ezeknek előterjesztésére, és
ugy érzem, hogy én midőn ezt tettem, egy kötelességet
teljesítettem. Quod Deus bene vertat!
Ide igtatjuk egyszersmind a kisebbségnek a királyi
consistorium elé felterjesztett tdtakozó feliratából is a
főbb pontokat, melyek is a következők : 1) Hossbach
nem osztja a hitvallásokban foglalt nézeteket, s az azokban levő tantételek aláirását visszautasítja; 2) ő a bibliát
nem tartja csalhatatlan igazságnak ; 3) Jézust nem tartja
valódi Istennek, hanem valódi embernek; 4) Tagadja
Istennek mindennemű csodás beleavatkozását a világ eseményeinek folyásába; 5) ő a modern világnézet álláspontján áll; 6) nem hiszi Jézusnak szűz Máriától való
születését; 7.) A rendes istenitiszteletek alkalmával kinyilvánított ezen nézetein kivül, egy az év elején a berlini „Unions Verein" előtt „Az ős egyházközsége" cimű
tartott előadásában az eeangeliomi történetek majd mindegyik üdvtényét kétségbe vonta, és különösen Jézus feltámadását csak az apostolok visiojaként tüntette fel.
Mindezen felforgató tévtanok alapján kérik az illetők a
consistoriumtól, hogy valamint egyház]'ogilag semmis
Hossbaeh megválasztása, úgy nyilvánitassék az tényleg
is semmisnek.
A consistorium, mint mondók, eleget is tett ezen
kérelemnek, nem tekintvén arra, hogy a megválasztott
lelkész, már 15 év óta mint rendes lelkész működik, s nem
tekintve a logicára mely talán azt parancsolná, hogy ha
a nevezettet vallásos elvei miatt nem lehet a sz. J a k a b
egyházban alkalmazni, akkor a sz. Miklós egyházból is
el kellene távolítani. Ezen ügy most a legfőbb egyházi
törvényszék elé kerül, melynek Ítélete elé nagy kíváncsisággal néznek, tudván hogy nem személy kérdés forog
fenn, hanem elvi, dönteni fognak azon elv felett, hogy
vajon a modern bírálati theologia, melynek nagy jelentőségét távol, Németország határain kivül is elismerik,

jogosult-e német országon az egyházban, vagy nem ?
Más felől ezen esemény is élénk tanuságul szolgál arra
nézve, hogy a szélső liberalismus kifejlődését semmi sem
segiti annyira elo, mint a túlzó igazhivoség.

I R O D A L O M .

A Franklin-társulat kiadásában a következő, igen
díszesen kiállított, 1878-ik évre szóló n a p t á r a k jelentek meg : F a l u s i g a z d a n a p t á r a , a magyar gazdák, kertészek, lelkészek és tanítók számára, legkitűnőbb
szakembereink segédkezése mellett szerkeszti Mádai Izidor,
min. titkár, a Földmivelési Érdekeink és a Falusi Gazda
szerkesztője, az orsz. magy. gazd. egyesület igazgatóválasztmányi tagja, XIV. évfolyam. Fűzve 80 kr. —
N e m z e t i n a g y k é p e s n a p t á r . X. évf. Szerkeszti
Áldor Imre Szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal. A magyar birodalom kormányzati, közigazgatási s
tiszti címtárával. A szövegbe nyomott 31 képpel, és
„Nero fáklyái" nagy cirnképpel. Ára 1 frt. — K o s s u t h n a p t á r . VIII évf. Szerkeszti Honfi Tihamér. Kossuth
L. legújabb arcképével, és a legutóbbi politikai mozgalmak
képekkel illustrált leírásával. Ara 40 kr. — H o n v é d n a p t á r . (Egyúttal katonai naptár.) XI. évf. A magyar
nép számára, szerkeszti Áldor Imre. Doré Gusztáv Mosony vár ostromát ábrázoló hires rajza nagy cimképével,
és a szöveg közé nyomott kisebb képekkel Fűzött példány ára 60 kr. — M a g y a r n ő k n a p t á r a , szerkeszti Benicky Irma. X. évf. Ügyesen szerkesztett, képes naptár. Jó gazdasszonyok számára üres lapok vannak
belefűzve, melyek felirata : A mosásba adott fehérnemű
jegyzéke, cselédek jegyzéke, a házban levő tárgyak leltára,
a fehérnemű és ruha leltára, teendők jegyzéke. Ára 80 kr.
A N é p z á s z l ó j a n a p t á r a . X. évf. A magyarnép számára szerkeszti Áldor Imre. Cimképűl B. Constant hires
francia képíró szép festménye szolgál: II. Mohamed bevonulása Konstántinápolyba; ezen kivül sok apróbb kép
élénkiti a szöveget. Ára 40. — B o r á s z a t i n a p t á r .
V. évf. -Szerkeszti Dr. Nyári Ferenc. Képekkel. Tartalmát borászati, szőllőszeti, természettudományi cikkek,
házi tanácsadó, apróbb közlemények képezik ; termászetes, hogy a „ b o r k o r c s o l y á k " sem hiányoznak.
Ára 80 kr.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Lelkészvá'asztás. A szatmári egyházmegyébe
kebelezett csekei ref. ekklézsia, f. hó 7-én, 127 szavazatból 75-el, Á c s L a j o s rápolti lelkészt választotta meg
lelkipásztoráúl.
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* Gyászhír. K r e s z K á r o l y sebész és szülész, a | hálás köszönetét nyilvánitja JUHÁSZ BÉNI bákai reform
lelkész.
budapesti ág. ev. egyháznak 35 éven át buzgó gondnoka
és presbytere, 75 éves korában elhunyt. —
* Felhívás. A Nagy-Kőrösi reform, tanítóképző intézet
tanáriszéke
méltányolni óhajtván azon elévülhetet* A felső baranyai reform, egyházmegyében u j
len érdemeket, melyeket néli. N a g y L á s z l ó , intézeesperes választás rendeltetvén el a f. év nyarán, legtöbb
tünk egykori igazgatója ennek vezetésénél s felvirágozszavazatot nyertek Kovács Antal és Bajó Károly urak.
tatásánál szerzett: elhatározta, hogy az ő olajba-festett
Ezek közelebb új szavazás alá bocsáttatván, a szavazatok
arcképe az intézet számára közadakozás útján megszereztöbbsége K o v á c s A n t a l úrra esett. Lelkünkből örventessék. Minthogy azonban a tanáriszék a hála és elosmerés
dünk ezen két rendbeli szavazás eredménye felett, mert
ezen nyilatkozatát csak úgy véli megvalósíthatónak, ha
mindként jelöltet munkás, buzgó, higgadt s oly férfiakként
intézetünk
jóakaró s áldozatkészségükről ismeretes kegyes
ismerjük, kik az egyházmegyei kormányzat terén áldápártfogói
•
különösen a boldogult egykori tanítványai
sosán fognak vezérkedni, illetőleg közreműködni. De
nagybecsű pártfogásukkal gyámolítani fognak : annálfogva
gratulálhatunk a f.-baranyai e.-megyének különösebben
felkérjük, hogy ezen kitűzött célunk elérésében kegyes
a második szavazás eredménye felett is. Kovács Antal
adományával bennünket támogatni méltóztassék! Kijeúr irányában már az egyházkerület is kifejezte elismerélentvén egyúttal, hogy a netalán befolyandó felesleges
sét, a midőn őt tanácsbiráinak sorába igtatta, és bizton
összeget a tanáriszék „Nagy László" alapitvány cim
reménylhetjük, hogy szelid kormánya alatt az egyházalatt fogja kezeltetni s annak évenkénti kamatja mint
megye hajója kevésbé fog zajos hullámok által hányatösztöndíj, egy a neveléstudományokban legjelesebb Ill-ad
tatni.
éves növendékünknek fog kiadatni. A kegyes adományo* Néhai D a r á n y i Ignác, a p e s t i r e f . e g y h á z n a k é v e kat a folyó év végéig alulirt igazgatóhoz kérjük bekülken át buzgó tanácsnoka, az emiitett egyháznak végrendeni, a mikor is a befolyt adományokról szóló kimutadeletileg egy értékes, s urvacsorai használatra fordítandó
tást a „Prot. egyházi s isk. lapok" útján közzé teszszük
kelyhet és 500 frtot hagyományozott; s e mellett, azon
s ugyanakkor hálás köszönetünk mellett nyugtatványozesetre, ha örökösei elhalnának, összes hagyatéka öröközuk. A nagy körösi református tanítóképző intézet taseivé a pesti, debreceni és kecskeméti iskolákat jelölte
náriszéke nevében : MAGYAR ANTAL igazgató. OLÁH K Á ki. A fentebb emiitett 500 frtot azon kikötéssel hagyta,
ROLY, j e g y z ő .
hogy özvegye és gyermekei az egyházi adó fizetése alól
* Iskolai-takarékpénztárak. A bpesti keresk, akafelmentessenek ; de a vallásos keblű apának méltó utóda
démiában f. é. szeptember hóban, 137 tanuló 326 frt
ifj. Darányi Ignác a pesti egyháztanács előtt közelebb
10 krt takaritott meg. A pesti polgári kereskedő-testület
bejelentette, hogy ő ezen előny nyel nem kiván élni, s
vasárnapi iskolájában 422 növendék közül 74 tett be
továbbra is fizeti az egyházi adót.
51 frt 80 krt. Utolsó kimutatásunkhoz, melyet az is* A pesti ref. egyháztanács közelebbi ülésében a
kolai takarékpénztárak eredményéről közöltünk, s mely
gymnas. igazgató úr jelentéséből az tűnvén ki, hogy a
szerint országunkban 3010 gyermek által 18814 frt 48
gymnasium alsóbb osztályainak némelyikében a 70-et is
kr. takaríttatott meg, még hozzá számítandó, hogy N.haladja a növendékek száma, dacára annak, hogy az igazKanizsán Rosenblüh Lajos tanár úr közreműködése melgatóság, több magukat felvétetni kivánt növendéket
lett, 28 gyermek 57 frtot, Zala-Egerszegen a polgári fiú,
visszautasított: a gazdasági bizottság utasitatott, hogy adés felső leány iskola igazgatósága alatt 123 gyermek
jon véleményt a felől, miszerint a parallel osztályok
1052 frtot, és Beregszászon, Konyár Gusztáv tanár
felállítása nem volna-e célszerű s ha igen, hogy ez mi
úr alatt, 35 gyermek 27 frtot tett be az iskolai-takarékmódon eszközöltessék.
pénztárba ; miből látni, hogy a múlt tanév végével
* Lelkészértekezlet Gyomron. A pesti reform, egyösszesen 3196 iskolás gyermek, 19950 frtnyi tekintélyes
házmegye lelkészi karának számos tagja, valamint a
összeget takaritott meg, mely igy az elpazarlástól megpesti theologiai tanárok közül is többen f. hó 24-én lelmentetett, mi csak az illetők valódi, s áldásdús hazafisákészértekezletté gyűltek össze Gyömrőre, hol a délelőtti
gának köszönhető. Azóta tudomásunk szerint még Torocórákban az e.-megyei lelkészi könyvtár alapszabályait
kon, Felvincen, Sz. Lászlón, Egerbegyett, Turbán, M.megállapították, több egyházi gyakorlati kérdés felett
Ludason, Bágyon, Gyéresen, s Aranyos-Polyánban reneszméket cseréltek; majd a délutáni órákat Szilágyi
deztettek be isk. tpénztárak.
Benő lelkész úr vendég szerető házánál kedélyes társalgás között töltötték el.
Adakozás az országos protestáns á r v a h á z r a ;
* Nyilvános köszönet. Debreceni lakos honpolgár
Sesztina Lajos úr, Nagy-Báka község határában egy szép
földbirtokot vásárolván: ez alkalomból a bákai ref. egyház iskolája javára 100 o. é. frt adományozott. Mely, a
nevelés szent ügye iránt buzgó s nemes szivet tanusitó
adományáért, a bákai ref. egyház összes tagjai nevében,

Szalay Sándor n.-szollősi ev. lelkész úr küldeménye 1
frt 50 kr. — Dubovszky Nándor rákos-keresztúri ev.
leik. küldeménye 3 frt 16 kr. (Ehez járultak : a csiktarcsai isk. gyermekek 42 krral, a csömöriek 1 frt 30
krral, a cinkotaiak 72 krral, a fóthiak 72 krral).
S z e r k.
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Protestáns lelkészi könyvtár.
A „Prot. Egyházi és Iskolai í>apa kiadóhivatalában a következő munkák

tetemesen leszállított áron
m é g *
1. A protestantismus

liarea

m L i n d i g

az ultramontantismus

2. A gazdag és szegény találkozása.

:

ellen.

Ballagi Mórtól.

.

4. Bibliai
5. A vallás

és képviselet

Házi

kincstár.

10. Protestáns
11.

Miért

életben.

maradok

Irta Ballagi Mór.

az erdélyi evang. ref. superintendentiában.

a prot.

szemle.

1 3 . - 4 héber nyelv
14. Renaniana.

1 5 kr.

1 frt

„

4 0 kr.

1 f r t 6 0 kr

„1 f r t .

.

.

hajdan

elemi

tankönyve.

Mór megnyitó

1 7 . A népiskolai

„

10 kr.

8 0 kr

„

3 0 kr.

3 0 kr

„

5 kr.

„2frt70kr.

2 frt

„ 8 0

kr

egyház Jiive ? Egyházi beszéd. Irta Könyves Tóth Kálmán.

fejlődése

kutatás

3 0 kr

4 frt

1 2 kr

„

5 kr.

3 0 kr

„

10 kr.

1 f r t 8 0 kr

„

8 0 kr.

6 0 kr

„

3 5 kr.

Egyháztörténelmi rajz. Irta Szilágyi Ferenc. 1 frt 2 0 k r

„

4 0 kr.

2 0 kr

„

1 0 kr.

4 0 kr

„

1 0 kr.

és most.

.

.

.

Irta Ballagi Mór

I . Kiadás. I r t a Ballagi Mór.

.

.

Irta Ballagi Mór

15. Tudományos
16. Ballagi

.

1 8 7 1 . évfolyam

(E munka jövedelme a prot. árvaház javára fordíttatik.)
12. A tudomány

„

.

1 8 6 1 . 1 8 6 2 . évfolyamok

tudományos

4 0 kr

Caird egyházi beszóde

a theolocjia mezején.

7. Successio

.

Két kötet. I r t a Ballagi Mór

a munkás

6. Tájékozás
8-9,

.

Tholuck August után Ballagi Mór

tanulmányok.

8 0 k r helyett 4 0 k r .

3 prédikáció id. Coquereltől. Ford. Hetesy Viktor.

(Az eladott példányok ára a prot. árvaház javára fog fordíttatni.)
3. A biblia.

.

a vallásban.
beszéde

törvényjavaslat.

a protestáns egylet alakuló gyűlésén .

.

.

I r t a Ballagi Mór
Összesen

.

.

.

Üf f r t 8 2 kr helyett 7 f r t 8 0 kr.

Akik az elősorolt müveket egyszerre rendelik meg, még a
7 frt 80 krból is 2 frt 80 krnyi árleengedésben részesülnek,
s

í j g y

a z e g é s z

s y í i j t e i i i é i i y t

5

f o r i n t é r t

k a p j á k .

A küldés u t á n v é t mellett, a m e g r e n d e l ő k ö l t s é g é n

történik.

Megrendelhetők még:
A „ P r o t e s t á n s Egyházi és Iskolai L a p " 1 8 5 8 . évfolyama. Kötve
„

1867.

„

„

8 f r t helyett 1 0 f r t .

,

1872.

„

„

8 frt

1873.

„

,
j)

»

»

»

»

7 frt.

»

1874.

,

1875.

„

Kötetlenül

,

1 0 frt.
9 frt.
9 frt.

„

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József.
Nyomatott: Deutsch M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

9 frt.

Huszadik évfolyam.

4 4 .

Budapest, 1877. november 4.

hwa

P R O T E S T Á N S

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP
Szerkesztő- és
K I A D Ó - H I V A T A L :

E l ő f i z e t é s i

Hirdetések dija:

dij:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

VIII. k e r . Mária-utca 10. sz. I. em.

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésük
a mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.

colja az evangelium

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

legbuzgóbb

g y ő z e l m e . * )

K. A.

A

mi

mondá ki Jézus,

hogy az Isten tudja a szív-

nek legtitkosabb gondolatját ós a ki tőle kór titkon,

hitünk a diadalom,

győzte a világot! — E szavakat

Hiában

kihez az emberek szabadon kö-

zelíthetnek, hiába tanitá,

(I. Ján. 5. v.)

elég

szentebb érdekét, a vallást, mint saját földi javokat ? !
hogy az Isten atya,

h i t

kik

együgyüek lesznek többre becsülni az emberiség legP e d i g mindez megtörtént.

A

hirdetőit,

soha

mely meg-

megadja neki nyilván, — mindez hiában volt,

mert

alkalmasabb

Róma

még

érdeke azt kivánta, hogy

az emberiség

midőn a

Istenével se szólhasson, hanem csak a papok közben-

reformatíó emlékére ünnepet szentelünk, mert e szavak

járása által. Krisztus egyházának őrei magok terjesz-

a keresiftyénség

tették a legképtelenebb babonákat s midőn mesterséges

időben

nem

vehetnők

ajkunkra, mint ma,

megalapítása

óta soha

tökéletesebb

a reformatio nagy

uton éji setótségbe vonták a földet, midőn hatalmukba

tényében. Nem csak az uj szellemnek első diadalában,

kerítették az elbutított nép vagyonát és a k a r a t á t : akkor

hanem annak

történelmében, mely a reforma-

a gyülekezet szolgáiból a népnek uraivá lettek. Annak

tióval kezdődött, azon nyugszik és annak elveivel dia-

helytartója, kinek nem volt hova lehajtani fejét, kénye

dalmaskodik.

kedve szerint osztogatta a koronákat a legtöbbet Ígé-

beteljesedést nem

nyertek,

egész

mint

az

rőknek, szította a lázadásokat a törvényes fejedelmek

emberek között Istennek küldötte, s hirdetvén magasz-

ellen. A papság, midőn a népet a pokol minden rém-

tos vallás-erkölcsi elveit, lerontotta a pogányság fényes

ségeivel jól megijesztette, maga móg azt sem tartotta

oltárait, hogy azoknak romjain felépítse a keresztyének

szükségesnek,

egyszerű

mek elől.

Kégen,

ez előtt

templomát.

X I X . századdal

Nem

megjelen

volt e templomban

sem

örök lámpa, sem füstölgő áldozat, hanem buzgó hivők,

hogy

bűneivel

félre

vonuljon a sze-

Be egy hangos szózat keletkezett ezelőtt három

az Ur élő templomai töltötték be minden részét. Szív-

és félszázaddal

másodszor az Isten emberei szájából.

ből folyó éneklés után felállott a gyülekezet tanítója,

Ez erős

felébresztő az alvókat,

kezében az örökkévaló evangéliummal,

csüggedezőket.

gosságba helyezte annak

titkait,

elragadó vilá-

a szív épült r a j t a ,

Luther

szózat

A világ szemei bámulva

ós Melanchton,

Zwingli

felbátoritá
néztek

és Kálvin

a

oda,

alakjai

ós

magasultak ki az éji homályból, szivükben az evangé-

megnemesülvón, tisztította ós nemesítette a földi életet.

liummal, hogy hirdessék azt a föld minden lakosainak.

Ami Istentől született, meggyőzte a v i l á g o t !

A nép

a lélek felszárnyalt Istenhez s ott megtisztulván

Ki merte volna ezt állítani ama dicső napokban,

elragadtatással

hallgatta

Isten

igójót

saját

anyanyelvén, felismerte annak világánál bálványozása

hogy a keresztyénség valaha hűtlen lesz a Jézus hi-

undokságát,

téhez?!

tették az Isten helyébe. És megzendült az ajkokon egy

Ki merte volna megjósolni,

ki magát Krisztus földi helytartójának

hogy ópen az,
nevezi,

épen

az veszi kezébe az üldöző fegyvert, hogy halálra hur* Elmondatott
templomban.

1877. a reformátió ünnepén a bpesti reform,

elűzte az élő bálványokat,

kik magokat

ezredévi hallgatás után az igaz Isten tisztelete, haladat
emelkedett

fel

az

egyszerű

evangelium világosságáért

prot.

templomokból

a mennyei Atyához.

az
Ami

hitünk, mert Istentől született, meggyőzte a világot.
87

nagy

az én lelki boldogságomat

talá-

fogalmamat, benne helyezett bizodalmamat, az ő igaz-

mint azon

ságosságába vetett reményemet illeti: arról számoljak-e

A jelen alkalommal, midőn a reformatió
tényének

emlékére

ünnepet

szentelünk, nem

lok alkalmasabb tárgyat az elmélkedésre,

illeti;

ami Istenről való

evangeliumi hitet, mely már kétszer diadalmaskodott

ón másnak,

az emberiség történetében a hitetlen pogányság és a

ón hitem nem az én tulajdonom ? Megórdemli-e ezen

vallásos közönyösség felett;

nevet, ha nem saját bensőmben született, ha lelkiis-

azon evangeliumi hitet,

mely Urunkat földi életében lelkesité,

mely képessé

abban függjek-e én mástól ?

Váljon az

meretem által nincs megerősítve, ha életem arról nem

tette, hogy híveiért a kereszthalálnak kínjait is elszen-

tesz bizonyságot.

vedje; azon evangyelmi hitet, mely a reformátorokat

bizalom, mely ellentótben van a lelkiismerettel ? Két-

hősökké tette,

ségen kivül nincs,

hogy a

lelkiismeretet

függetlenítsék

a babonák vaskarja alól, hogy az emberiséget felszabadítsák a szellemi szolgaság állapotából.
Jertek

tehát,

tegyük

Va.n-e hit bizalom nélkül és van-e
mert

tárgyává

hit a lelkismeret

körébe tartozik.
És mégis a hitnek

elmélkedésünk

a valódi

ezen szabadsága

mennyire

elhomályosodott, elveszett a kath. egyházban. Ott amit

azon evangeliomi hitet, mely nekünk protestánsoknak

hinni kell és amit tanítani szabad,

egyedüli ékességünk,

rozza meg. És az eg-yházat alkotja a papirend, mely-

mert Istentől született s képes

a világ felett diadalmaskodni.

Vizsgáljuk meg, hogy

nek élén a püspökök, illetőleg a római pápa áll. És

hit,

azon hit, melyet az egyház a zsinatokon püspökei és

ós

a római szók által megállapít, nem más, mint a szent

prot. hit először s z a b a d ós

nyos láncolata, melyet megtámadni vagy áttörni soha-

m i l y e n ez a z e v a n g e l i o m i p r o t e s t á n s
mi képezi annak

az egyház hatá-

formáját,

tartalmát

és változhatlau h a g y o m á n y , az igazságoknak bizo-

célját?
Ezen evangeliomi

magasztos

sem szabad. Ezen állítólag változhatlan ós még is a

fogalom, az életben már nagyon sok visszaélésre adott

kor minden tévelygésével teljes hagyomány ellen keltek

alkalmat. Az önkény, a fegyelmetlensóg, a gonoszság

ki a reformátorok.

rendesen a szabadság köpenyével takaródzik.

egy bangos feljaj dúlása, egy hangos protestatiója volt

személyes.

A

szabadság,

Épen ezért ugy
bizonyos korlátokat

bármily

az állam,

állított fel,

mint a társadalom

a hitkényszer, a hitszolgaság ellen.

hogy

mi magunkat protestánsoknak.

ezek

által a

szabadság a közjólót érdekében szabályoztassók.

Igy

az államban a szabadsággal való visszaélés akadályozva
van a törvények által,
közerkölcsiség által.

A reformatió

a társadalmi életben pedig a

S általában az egyesek szabad-

De hát

a

lelkiismeretnek
Innen nevezzük

mit értettek a reformátorok a hit sza-

badsága alatt ós mit követeltek annak érdekében ? A
reformátorok követelték, hogy
legyen,

hogy az a

a hit

személyes

földön semmiféle hatalomtól ne

sága mindig csorbát szenved a személy- és tulajdon-

függjön, hogy mindenki, legyen bár pap vagy világi,

jog miatt.

maga alkothassa

Más viszonyban áll azonban a szabadság a szel-

meg hitét ós hitének

élni

szabad

legyen. Követelték, hogy hit dolgában semmi különbség

lem belső életéve], a h i t t e l . Itt nem a cselekedetek

ne legyen

jőnek tekintetbe, mint a közönséges életben, hanem a

állítólag minden tudó, ós a nagy tömeg között, mely

egy kiemelkedett

papirend

között,

mely

meggyőződós

ós az é r z ü l e t . Itt nem az embe-

hit dolgában még gyermek korát éli. Követelték, hogy

reknek egymáshoz, hanem kizárólag a léleknek Istenhez

az egész ker. világ számára nyittassék meg azon út,

való viszonyát kell tekintetbe vennünk. Itt a szabadság

mely a szabad, személyes hitre elvezet. És ezen utat

semmi külső

a bibliaiiratok

törvény,

idegen hatalom által
hatalom,
az

semmiféle

nincs korlátozva;

mely útját megszabj a,

egyetlen

hang,

hagyomáuy

melyre

a

vagy

az egyetlen

lelkiismeret,

hallgat,

a

lelkiismeret

nevezték. Azt akarták, hogy a keresztyénsógnek azon
szent ós régi okmányai,
szellemileg

melyekben

a

keresztyénség

tisztábban ós leggazdagabban lüktet,

ne

legyenek senki előtt bezárva, hogy azok mint nyitott

hangja.
De hát váljon a hitnek ezen szabadsága valami
u j dolog, valamely kétségbe vont
ez igazság nem

szabadtanulmányozásának

oly régi,

igaz-ág?

Váljon

egyszerű és természetes,

könyv a nép kezébe adassanak és mindenki szabadon
válaszsza ki belőlök azt, mit boldogságára szükségesnek tart.

mint maga az emberi lélek ? A mi magamat, de csak

És a reformátoroknak azon fáradozása, hogy az

is saját magamat, az én jóllétemet vagy fájdalmamat,

irás szabad tanulmányozása mindenkinek megengedtes-

sék, hogy mindenkinek jogában álljon szabad kutatás

tudom, megvagyok

és tanulmányozás folytán megállapítani valláserkölcsi

forrása van abban.

világ nézetét: nem csak sikerült, de áldásdús követtot,

badsága

kielégíteni vágyait,

után vonta a tudomány

s érvényesítette általában
meglett engedve,

szabadságát

a kutatás jogát. „Mihelyt

hogy a szellem szabadon kutasson

életnek

Érezte-é lelketek olykor azon nyomasztó állapo-

kezményeket is vont maga után. A lelkiismeret szamaga

győződve, hogy az örök

midőn

mindaz

ami földi, változó, nem
s midőn

tudta

titkos vonzalom ébredt

benne az örök, az isteni felé; de mintha nehéz lánc
kötötte volna a földhöz, nem birta kibontani szárnyait,

a helyett, hogy legszentebb jogáról lemondva, alávesse

nem birt a

magát egy külső

a csalhatatlan egy-

bűvös kulcsot, mely feloldja, honnan a mennyei erőt,

háznak, többé semmiféle határt szabni nem lehetett,

mely égfeló emelje? Azonban ti talán ezt nem tud-

mert a szellem semmi más korlátot el nem ismer ós

játok, mert nem tapasztaltátok; de olvashattátok azon

el nem tür, mint a t u d o m á n y a l a p o s s á g á t

régi prot.

intézménynek,

semmi más célt, mint az

és

igazságot.

magasba

családoknál,

ékszer a biblia,

Igy vezetett a bibliai iratok szabad tanulmányo-

emelkedni;

honnan

nyerte

melyeknek házában

a napnak

a

legelső

legelső ós legutolsó fog-

lalkozása a szent könyv olvasása volt; óh mily varázs

szabadságára az ismeret

erővel ragadta ki e kegyes foglalkozás a lelket, hogy

minden körében; a természetnek, a természeti törvé-

a sas merész röptével vigye az élő Isten feló, hogy

nyeknek, a történelemnek,

ott megtisztuljon,

zása általában

a tudomány

sének ismeretében.

az emberi szellem fejlődé-

A reformatió adta

meg

az első

erőt és vigasztalást

kölcsönözzön,

s visszatérve, tisztítsa, nemesítse a földi életet, hogy

lökést a szabad és minden külső hatalomtól független

az erőnek, vigasztalásnak

tudomány fejlődésének. Es ez a szabad, független tu-

áraszsza a földi viszonyokra ! Bizony ez a könyv az,

domány mindaddig meg nem semmisül,

míg a prot.

mely a vallásos kedély örök kenyere, a vallás-erkölcsi

szellemnek

míg a prot.

élet örök erőforrása marad ! És mégis, mégis — ne ütőd-

egyház maga fel nem adja azt, megfeledkezvén saját

jetek meg rajta — nem ez az evangeliomi prot. hit tar-

eredetéről, céljáról ós lényegéről.

talma. A prot. hit tartalmát egyedül és kizárólag a Krisz-

egyetlen

szikrája élni fog,

ós megnyugvásnak

illatát

De menjünk tovább és tegyük fel azon kérdést,

tus evangeliuma képezi, mely nem egy értelmet foglal-

hogy ha az evangéliumi protestáns hit formája a sza-

koztató tan, nem egy tudós rendszer, hanem az életet

badság, mi képezi annak t a r t a l m á t ?

átható,

egyszerű:

a prot.

hit tartalma az

Jól megértsetek Af. mert
e kifejezést.
ó és új
történetét

A felelet igen

evangelium.

szándékosan

választottam

Nem az irás, mintegy bezárt

testamentum
foglalják

órtókökre nézve
nem ez képezi

könyveivel,
magokban

lényegesen
a

melyek

mi hitünk

tartalmát.

gondolatainkat

vezérlő,

érzelmeinket

és cselekedeteinket meghatározó szent erő ;

az

élet-

nek nincs oly viszonya, legyen az bár a legkisebb,

kanon az

mit körébe ne vonna, sajátságos, megszentelő, boldo-

évezredek

gító fényével át ne sugárolna;

s hitelességökre

különböznek

miden

és

s nem elégszik meg

csak a földi élettel, hanem áthat a sirontúl, befogja

egymástól,

az egész örökkévalóságot,

Nekünk a

zsolja

a mennyet a földre vará-

s már itt a földön az örökkévalóságot ízlelteti.

szükségünk, nem egy

Melyik tantótel, vagy ezeknek melyik, bármely tudós

külső tanra, hanem vigasztalásra és kiengesztelődésre;

rendszere volna képes ezen evangéliumnak magasságot

vigasztalásra az élet fájdalmai és keservei közt;

ós mélységet átölelő, jelent és jövőt

vallásban

nem törvényre van

ki-

engesztelődésre Istennel, ami atyánkkal, hogy ne bűneink szerint

sújtana minket.

En

átható

gazdag

tartalmát kimeríteni, mely meghatározás illőleg kife-

nagy tisztelettel

jezni ?! A Krisztus evangéliumának igaz és hű kife-

Nem vagyok oly vak,

jezése eddigelé még csak egy volt, az ő é l e t e s ha

hogy ne lássam, mily erőt kölcsönzött reformátoraink-

a másodikat vagy harmadikat keressük, mely leginkább

nak, atyáinknak

megközelítette,

viseltetem a szent irás iránt

nehéz külső és még nehezebb belső

nem valamely tudós hittan fogja fel-

küzdelmeikben azon tudat, hogy a meggyőződós, mely-

mutatni azt, hanem azon kegyes lelkek élete, kik mint

ért küzdöttek, melyért az ezredéves tekintólylyel sza-

ő sokat szerettek, sokat áldoztak, sokat megbocsátot-

kítottak, a szentirással megegyezik. Én nem tehetem,

tak, kiknek kenyerök volt, mint neki, hogy teljesítsék

hogy azt,

nézve is az

a mennyei atya akaratát, kik felvevón az ő keresztjót,

erőnek ós vigasztalásnak oly bő kútfeje volt, előttetek

követték őt, ha kellett egész a Golgotháig, s még ott

kisebbíteni akarjam.

is tudtak vele imádkozni: „ A t y á m ! n e m a m i n t

mi rájok s így

egyházunkra

De hogyan is tehetném,

midőn
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én

akarom!"

a t y á m ! * — Ez

—

„Bocsáss

meg

Af,

Krisztusnak

ezen

nekiek
életet

adó

Valóban
családikör

ez igy

szentség,

igaz!
a

De valamint a ház, a

valódi erkölcsiség alapja, a

evangeliuma képezi prot. hitünknek tartalmát. És ezen

jó szokások rendes tűzhelyen, épen ugy a munka is,

evangéliumot nekünk nemcsak a bibliában keli kutat-

a kijelölt hivatalos kör a maga kötelességeivel,

nunk, hanem az egész életben, mert ennek magasztos

mily

nyilatkozatai, igazságai viszhangoznak lelkiismeretünk-

csületes

ben is, melynek helyeslésére pedig nekünk szükségünk

gasabban

van, melynek helyeslése által megszerezzük lelki bol-

dulás, imádkozás ós zarándokolás. Imádkozni ós dol-

dogságunkat és üdvünket.

gozni

És ezzel eljutottunk
prot.

hitünknek

3-dik kérdésünkhöz,

mi

képezi

a

célját?

állanak,

vagyon, mindezek jóval ma-

mint a kegyes semmittevés, kol-

nem pedig imádkozni ós koldulni. Csak

A

munkaközben bocsátunk mennyei Atyánkhoz, mert az

hit célja a

ker.

élet.

Igen! a ker. élet, mert a

az életből

származik ós ez életbe tér

De e szónak A f ! itt

szerzett

hogy

is igen egyszerű: az evangeliomi prot.

vissza.

uton

kell,

még egy szűkebb és

erőt és kitartást ad.
Ilyen A f ! a mi evangeliomi prot. hitünk, mely
diadalmaskodott
más

hit,

a világ felett! Oh ez mindenesetre

mint azon vak ós alárendelt meghódolás

különösebb értelme is van. Azt akarja mondani, hogy

az egyház tanai ós titokszerű szokásai előtt,

az- evangeliomi

talán

hit,

ellentótben a kath.

bár-

ós korlátoltak legyenek is azok, a be-

az az ima tarthat igényt a meghallgattatásra, melyet

felelet erre
hit életteljes,

szűkek

egyházéval,

a

melyek

szemnek ós fülnek kellemesek, de a lelket

megfelel a mindennapi életnek, magában zárja annak

érintetlenül hagyják. Ez a hit élő, az ember

minden feltótelét ós kivánalmát; az egész érzéki vi-

jében

lágot, az egész érzékiséget; a világgal szemben nem

meggyőződése! A szabadságnak, a valódi erkölcsiség-

idegen ós ellenséges,

azt áthatja és megne-

nek egy uj világa, mely a középkor csudaszerü vilá-

mesiti. Azt akarja mondani, hogy az evangeliomi hit

gából felmerült. És ez a diadal a szabad, előrehaladó

megragadja

tudomány

hanem

az egész

embert,

magában

foglalja a

született

bense-

meggyőződós! Ez az e g é s z ember

diadala

a nép tévhite ós babonája felett.

teljes ós tökéletes erkölcsiség vógcsiráját, míg a kath.

Ez a Krisztus evangéliumának diadala a ceremóniák

egyház hite, mint

legmagasabb célt, az üres önmeg-

és külső cselekedetek érdemszerűsége felett. A termé-

tagadást, egy természetfeletti szentséget prédikál. Ti

szetnek, a valódi erkölcsiségnek diadala a természet-

igen jól tudjátok, hogy a kath. egyház mennyire felül

ellenes, mesterkélt szenteskedós felett.

becsüli a közönséges életnél a z á r d a i é l e t e t , mely
az önmegtagadáson,

mint a keresztyénség

koronáján

De ezen diadal még magában véve nem képezheti

a

mi

dicsekedésünk alapját, még nem jogosít

nyugszik. Azt is tudjátok, hogy mik feltételei a keresz-

fel a semmit tevésre.

tyénség ezen állítólagos koronájának, t. i. a n ő t l e n -

órában a hála ós tisztelet órzese támad fel keblünk-

sóg,szegénység s feltétlen

ben azon férfiak iránt, kik érettünk oly hősiesen har-

engedelmesség.

A prot. egyház ezen természetellenes szentséggel szemben

coltak,

annyi

helyre állította a természetnek, a valódi erkölcsiségnek

vedtek.

De

Kétségen kivűl ez ünnepélyes

üldöztetést

ezen hála,

ós megpróbáltatást

szen-

melylyel prot. szabadságunk

jogát. A nőtlenséggel a házasságot, a kolduló szegény-

megalapítóira feltekintünk,

séggel a munkát, a becsületes keresetmódot, az aka-

méltó, ha cselekedetekkel is igazoljuk. Ha nem csak

rat

követjük őket, hanem tovább haladunk azon az uton,

nélkül

való engedelmességgel

önelhatározás jogát állította szembe!

a szabad, férfias
Valóban ez el-

melyet kimutattak nekünk;

csak akkor lesz hozzájok

ha

azon harcot, melyet

lentét magasztos és következményeiben áldásdús volt.

megkezdtek,

Ezen ellentét alapján sikerült a reformatio létrehoza-

is küzdünk a kath. hajlamok, a kath. külsőségek ós

tala, ez által nyerte meg Luther a népnek s a ker.

szolgaság ellen,

világ egy nagy részének rokonszenvét. Midőn Luther

saját egyházunkban és saját lelkünkben is. Ha min-

azt

denütt

mondta,

hogy „egy

szony,

ki

tisztán

tartja,

minden

apácája

erkölcsiség
szemben.

a maga

házára gondot visel, gyermekeit

többet

jogait

ós

becsületes gondos háziasz-

ér,

mint a kath. egyháznak

ós

szellemökben tovább folytatjuk. Ha mi
de nem

mindenkor

csak rajtunk kivül, hanem
a szabad személyes hit után

törekszünk és azért küzdünk életünknek minden napjaiban. Ha a külső szokásokat, cselekedeteket benső-

szentje"

akkor a természet ós

ítjük s viszont kivezetjük az életbe hitünket,

védelmezte

az erkölcstelenséggel

gyümölcseit:
bókét. Amen.

az

annak

erkölcsi komolyságot, szeretetet ós
PETRI
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KÖNYVISMERTETÉS.
Sarkad története, Irta Márki Sándor. Bp. 77. kiadja Kókai Lajos. 8-r. 189 l.
Sarkad városa kiválóbb jelentó'ségre sohasem vergődött. Zajtalan fejlődött, csöndesen szaporítgatá paticsházait, mint ez már szokás a rónaságon elterülő helységekben.
Mégis szép a története. Isten a föld minden zugában lehetővé tette a történelmi fejlődést, melynek leghatalmasabb mozzanatai, mindig ott törtek elő, ahol legkevésbé lehetett reményleni. A tűzgerjesztő anyag mindenütt létezik, s csak egy szikra kell arra, hogy egy-egy
évszázad sorsa eldőljön.
Ha a nyugodtan tenyésző néptömegeket jól szemügyre vesszük, csak akkor tudjuk meg, hogy a földi
szellemek mint a lidérc bolygó fénye, bejárták már a
világ minden népeit. Hamlet szellemének sötét „esküdjetek" mondása léteit nyert itt és amott, régente vagy
ujabban.
Még oly igénytelen helyen is, mint Sarkad, min
den rög beszél, csak meg kell szólaltatni. A helynevek,
története legnevezetesebb eseményeit tartották fenn, talaja megfejti népe életmódját, helyrajzi fekvése múltját, s
azon szerepet, melyet az évszázadok szolgálatában játszott.
E város, egykoron „szabad hajdú-fészek," hazánk
azon kevés számú községeinek egyike, melyek nyelvben, erkölcsökben egyaránt megőrizték magyar jellegöket. Lángoló hazafisága egész múltján átvonul. Ahol a
nemzet igaz ügyének védelméről volt szó, ott sarkadiak
is ontották véröket. Korán elfogadták a reformált vallást, melyben annyi biztositékát látták nemzetiségük
megőrizhetésének. Volt bennök mindenkor bizonyos nehézkesség, mondjuk szögletesség, mely a föld mi velő népeknek foglalatosságukból folyó ösztönszerű tulajdonsága.
Ez a merevség, ez a lassan mozdulás a világ minden
földmivelőjével közös vonás ; de kifejlődésére kétségkivül
nagy hatással volt épen Sarkad ref. népsége közt a Kálvin által rendszerezett hit puritán egyszerűsége.
Sarkad népe azonfelül, hogy mindig őstermelő volt^
negyedfélszázadja még kálvinista hitet is vall. E kettős
körülmény fejti meg előttünk a város múltjának legtöbb
részletét.
Külföldön szokásban van, hogy a városok jelmondatokat választanak. Genf cimere fölött egy foszlányon
lebeg, mint valami őrző szellem, eme nagy mondás:
„Post tenebras lux." Párizs pajzsának hullámoktól hánya-
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tott hajóján ott van a vigasztaló, remény ébresztő : „Fluctuet nec mergitur." Nálunk nem divatozik ez a jelszó
válogatás.- De ha fölkapnánk e szokást, Sarkadnak kifejezőbb, jellemzőbb vezérszava nem lehetne, mint e két
szó: „Törik szakad." Hetedfél százados múltja, bizonyságot tesz szavaink igazsága mellett.
A „szabad-hajdúk" közt a legszabadabbak, a kálvinisták közt a legvastagabb nyakúak, a „nyalka kurucok" közt a legnyalkábbak, Péró pórhadában a „legmakacsabb zendülők," a „halhatatlanok" közt a legmerészebb honvédek — Sarkad fiai voltak.
Tehát még sem olyan jelentéktelen ez alföldi városka! Története mindenesetre megérdemli, hogy a kit
e helyhez bár nem születés, hanem ennél kedvesebb
emlék : a gyermekkor játékainak aranyszálú fonala köt,
vonzódásának jelét adja, a városról szóló töredékes jegyzetei összeállítása és kiadásával.
De a történelem fölöttébb egyoldalú volna, ha csupán az emberekkel bíbelődnék. Válaszolnunk kell a folytonosan felötlő „miért?" ekre, helyreállítanunk a szoros
kapcsolatot az ok és okozat között. S ha megvizsgáljuk
a természet befolyását, egyes tüneményeiuek hatását az
emberre, lassanként tiszta képet nyerünk arról, miért
lett ilyen és ilyen viszonyok közt az ember azzá, amivé
tényleg fejlődött. Tekintsük meg e fontos tényezőt, s kivonhatjuk belőle a helyes eredményt.
Abból az édesvizű nagy tengerből, mely réges-régen
a magyar Alföldet borította, Sarkad nem állott ki szigetként. Alföldünknek most is egyik legmélyebb pontja.
A tenger szine fölött legalacsonyabb határrésze csak 78,
legmagasabb diillője csak 94 méterrel fekszik.
Mély fekvése magyarázza ki, hogy határát nagyon
is járja az árvíz. Első megszállását, a város helyének
kiválasztását is ebből fejthetjük meg Sarkad keleti oldalát
sokkal inkább szaggatták az erek, mint az észak-nyugatit. Igy történt, hogy a határ e hátasabb, s árvizektől
mentesebb részén emelkedtek a legelső gunyhók. A község aztán hullámnyaldosta kicsiny szigetként terült el
a környező, hol csupán vizjárta, hol azonban állandóan vizenyős róna fölött.
Előnyös helyzet a védelem és közbiztonság szempontjából, de hátránya is csakhamar jelentkezett. A szomszédos tájaktól hosszabb vagy rövidebb időre elzáratván,
a lakosság tevékenysége kifelé nem vehetett irányt, rendszeres földmivelést is alig gyakorolhatott. Élnie azért
kellett s a szigeten tengődő lakosság az eke szarva helyett, a marháét ragadta meg. Látjuk ebből, hogy a
szükség, s a helyrajzi fekvés, a falu szélén kinálkozó
alkalmas rétség, rávitte a sarkadi települőket a baromtenyésztésre.

A vizek, mint mindenütt, ugy itt is befolyással
voltak a község művelődésére. Némi okleveles nyomokon
kivül, főleg a hagyomány igazolja, hogy itt a halászat
hajdan élénk részvétnek örvendett. A malomiparnak is
tág tere nyilt, s egy 1801-iki térképen 9 hely volt a
hajdan rajtok állott vízimalmok után elkeresztelve, melyek közül esak egyet hajtott a Fekete-Körös, a többi
erekből és fokokból táplálkozott. Hogy pedig a hajózás
is gyakoroltatott, bizonyítja a „Régi hajóút" s a „Varga
Mihály réve" elnevezés.
Sarkadtól Gyuláig terjedt az a nagy hanság, mely
kivá ó tért nyitott a vadászatnak. Ez ingoványos tájon
tömérdek szárcsa, kócsag, vadkacsa, vadlúd, bíbic, batla,
gólya tanyázott, néha napján társul szegődött hozzájok a
pelikán, mely a városnak 1677-iki pecsétjén, már címer
gyanánt szerepel. S a Kis-Körös mellékén fentúszott a
gyermekek felséges csemegéje, a s ú l y o m .
!

összegyűlt areopágok működése teremtette meg az Alföldön az iszonytató aszályt.
Az aszálylyal szemben aztán, gyenge vigasztalás,
hogy a nádasok is kipusztultak a vizszabályozások s az
erdőpusztitás következtében ; minélfogva pl. Sarkad lakossága nem sokára rá fog szorulni, hogy a költségessé
vált és a tüz ellen mégis oly csekély biztositékot nyújtó
nádfedél helyett, cserepet vagy fazsindelyt alkalmazzon.
A vidék természetes képének megváltozása e szerint befolyással volt a város csinosodására. Részünkről a városok
piperéjét alárendeljük az anyagi jólétnek, melyet nem
a levegőbe épített boulevardok, hanem intensiv goudolkodás, s okszerű gazdálkodás mozdítanak elő.

Szemeink előtt folyt le Sarkad vidékének másik
átalakulása. Az Alföld minden községe nagy mezőség
közepén terjeszkedik, s igy a művelt földek szinte
visszavonulnak az emberek társaságától. Sarkad is igy
feküdt egész 1869-ig, de akkor beköszöntött a tagositás,
Régi emlékek, tovatűntek egytül-egyig. Üljünk csak
| mely a legelőül szolgáló mezőséget távolibb düllőkre
föl az alföldi vasútra s Gyulától Sarkadig csak békateszórta szét, s a szántóföldeket behozta a „kertek" alá.
nyésztő pocsolyák tűnnek szemünkbe. Az egykori zsomA szántóföld lett a Mammon, melyet bálványoz a
bék fölött barmok legelnek, vagy a gazda ugarolja földföld népe. Ennek kedvéért irtotta az erdőket, s ennek
jét. A halászoknak magva szakadt, a hajót a vasút pórovására
fogyasztja most a rétet és a legelőt. Régen volt
tolja, a vizi molnárokból hírmondó sem maradt, s a
az,
őszbeborúit
már a feje annak a földmivesnek, ki
lisztőrlést néhány száraz és két gőzmalom végzi. A vadak
elregéli
előttünk,
hogy „az ő idejében" ha valaki „valagr. Almásy Kálmán vadaskertjébe szorultak, a pelikán
milyes" kaszálót emiitett, olyat értett alatta, melyet
a ref. templom karzatain s a város pecsétjén szívja saját
ötöd-magával egy hónapig megülhetett. Mostan kaszáló
vérét \ az utolsó 1863-ban vitte sirba famíliáját. Még a
név
alatt csip-csup földeket találunk itt-ott, elszórva a hasúlyom is megérzi a civilizatio pusztítását : a sok vizszatár
minden
részén.
bályozás egyre jobban vonja el tőle élete föltételeit, a
mocsarakat.
Sarkadot, régi veszedelme, az árviz, most is gyakran fenyegeti, de a civilizationak róvhatja föl, hogy egy
ujabb réme is támadt: az aszály. Ennek oka részint a
vizszabályozás, mely miatt a határ sokat vesztett vizenyősségéből 5 részint az erdőpusztitás.
A tölgy, kőris és szilfák hatalmas erdeje, régenten
benyúlt egészen a város alá. A „Dombos-erdŐ" a város
közvetlen közelében fekszik; s manap bizony szomorú
egy erdő, mert nincs benne egy szál fa sem. S a város
jelenleg egy óriási sivár mezőség kellő közepén gurnyaszt,
mig az erdőség csak határcsipkézetét képezi.
A legnagyobb mérvű erdőirtás a mult században
történt. Nem csodáljuk, hogy akkoriban, midőn éppen
az volt a sarkadiak baja, hogy torkig úsztak a tócsában,
s alig tudtak szántóföldet csikarni ki Neptun birodalmából:
a hátasabb térségeket boritó erdőkre vetették szemeiket.
Akkor bizony senkisem gondolt arra, hogy tán jó volna
meghagyni az erdőket, mert azok megőrzik a nedvességet
s kipárolgásuk által a környék növényzetére is nagy
befolyást gyakorolnak. Még a régi gyümölcsösöknek is
tövére vetették a fejszét, hogy szántóföldekké alakítsák.
Hozzájárult, hogy e század elején a vármegye azon kezdte
a Körösszabályozást, hogy a mellékén viruló erdőket
rendszeresen irtatta. A rablógazdaság keserűen fizetett.
Az erdőpusztitásra Munkácstól Csáktornyáig mindenfelé

Sarkad határa jelenleg 21.228 kat. hold, a mi bizony rengeteg nagy, 7400 lakosra, A török korszak
előtt vidéke kisebb lehetett. Sarkad-Ősi és Lehel-Ősi
ma már puszták, hajdan falvak vo'tak,* A törökjárás azonban, mint a tűzvész a juhokat, Összeterelte az
embereket, s igy alakultak meg, leginkább biztonsági
szempontból, alföldi nagy községeink. A török uralom
alatti portyázások szükségessé tették, hogy egyes kedvezőbb fekvésű helyeken sáncokat és erődített telepeket készítsenek, hova vész idején a környék lakosai menekülhessenek.
Gyula eleste után, az összefutott népség Sarkadon
vonta meg magát, mely ettől fogva, mint másodrendű
végvár, a törökök kalandozásainak határt szabni igyekezett.
A katonai és egyházi szervezet a magyar községek
életére nagy befolyást gyakorolt. A városi ügyek legtöbb vonatkozásait csak ugy értlietnok meg tökéletesen,
ha e község liajdú-korbeli történetét apróra ismernők.
Viszont bizonyos intézményekben a vallásos, főleg a reformá'us hitelvek nagy befolyását szemlélhetjük.
Sarkad már a XVI. században a legderekabb ref.
községek sorába emelkedett. A ref. ekklózsia szent edé* Lampe Ember P.: Hist. Eccl. in Hang', et Transylv.
Trajeeti ad Kh. 1728. p. 635. — Acta Resid, Jesuit. Varad. 2 ca. 1.
14. sz. Ruppnál Helyr. III. 130.

A zsidók hitközsége 1838-ban szervezkedett. Nem
nyei között, máig fennmaradt egy aranyozott ezüst pohár, |
:
áll, a mit szerzőnk mond, hogy a Biharmegye minden
ezzel a felirattal: „Szabó J. A(nno) S(alutis) 1638." Tézegét-zugát ismerő Fényes Elek, Sarkad városában egy
ved azonban szerzőnk, midőn azt állítja, hogy ekkoriban
zsidó lakost sem mutatott volna ki. Fényes szerint Sara zarándi ref. egyházmegyéhez tartozott S a r k a d ; mert
kadon a zsidók 77-en voltak,* kiknek száma a legtényleg a bihari vagy váradiba volt kebelezve.*
utóbbi 20 év alatt, a község anyakönyvei szerint, egye1765 óta, évről-évre pontosan vezették a lelkészek
dül születés utján 336-tal szaporodott..
az anyakönyveket. Nem emliti azonban szerzőnk, az
A magyar faj nem éri el e szaporaságot. Hanem
ekklézsia régibb jegyzetei elpusztulásának okát. Mi való- j
azért Sarkad épen nem hajlandó igazságot szolgáltatni
szinűnek tartjuk, hogy Lampe-Ember Pál mondása, mely
ama cseh és árvái tót professoroknak, kik a magyar
szerint a legkegyetlenebb rác népség (crudelissima Rasfaj közelgő kiveszéséről zengik örömtől repeső szívvel,
ciana gens), az egyházmegye községeinek levéltárait
hymnusaikat. Sarkadon 1765—1877-ig 6940 főre megy
megsemmisítette : a sarkadira is vonatkozik.
a lakosságnak születések általi szaporulata !
A sarkadi prédikátornak 1797. okt. 17-én megállaBevándorlás is emelte a város lakosságát. Almásy,
pított fizetése, eDnyire ment: készpénz 70 rénes frt, 32
dohány földeinek müvelésére, 1866-ban Csabáról 61 ág.
köböl 2 véka búza, 23 köböl 2 véka árpa, 7 szekér
ev. tót családot telepített ide, melyek jelenleg, földes
széna, 30 font faggyú-gyertya, elegendő tüzelőfa, kenderurok
segélyével, külön iskolát tartanak fenn.
és dinnyeföldjét bevetik, tengeri- és árpaföldjének felét
A sarkadi ref. népiskola, a mult század óta a renvetik be, nagy halottól 3 máriást kap, esketésért ugyandezettebb prot. tanintézetek közé tartozott. A rector
annyit, keresztelésért 12 krajcárt, kaszáló és szőllő a
1797-ben a kántorságból 30 rénes frtot kapott, ezen
prédikátor költségén műveltetik.
kivül
20 köböl búzát, 2-2 köblös tavaszi szántást árpáSzerzőnk a prédikátorok lajstromát 1765-től fogva
nak és tengerinek, három kerülő coquát vagy minden
szakadatlan sorozatban hozza le. 1850 óta máig Osváth Imre
gazdától 3 garast, de ebből segitojét a praeceptort koszta lelkész, ki egyúttal a n.-szalontai e -m. esperese, mellette
tal tartozott ellátni, 4 szekér szénát, 15 font faggyújelenleg káplán is van alkalmazva. Azok, kik Osváth
gyertyát s elegendő tüzelőszert. A gyermekek részéről
Imrének ez évben ült papi jubileumához szerencsét kídíjazása: az ábécésektől és collectoroktól* 12 krajcár,
vántak — Márki úr mondása szerint — egy Sarkad
a folyékonyan olvasóktól 24, a declinistáktól és compaváros haladása körül nagy érdemekkel biró munkás emristáktól
51, a conjugistáktól 68, a grammatistáktól 85,
bernek nyújtották a koszorút.
a
syntaxistáktól
102 krajcár; a „sabbathale" : minden
1857-ben megújította az egyház 9 ágú tornyát,
gyerektől
egy
kanta
bor vagy egy véka árpa, ezt azonban
melyre nagy büszkeséggel szokta volt mondogatni a
pénzen is meg lehetett váltani; generale halottól 24,
sarkadi ember „Lincben volt a párja : azt is megütötte
partiale
halottól 12 krajcárja j á r t ; végre megszántották
az istennyila." De a sarkadi templomnak is szomorú
a
dinnye
földjét. Ez tehát akkor sem volt rosz rektória!
vége lett: 1866. máj. 1-én leégett. A torony még mindig
Hanem
aztán
nagy portiokban is mérték érte a tudoegyszerű ideiglenes zsindely fedél alatt kormos falakkal
mányt Sarkadon, hol a rektor a latin nyelvet is tanímeredezik az ég felé. A templom nagy tágas épület,
totta, s csak a tompább eszűek mentettek föl a latin
kettős karzattal ellátva, és mindennel jól fölszerelve.
nyelv kényszere alól.
Midőn 1860-ban a tiszántúli egyházkerület a népA Felvidék némely helységénél, a szigorú helyi
képviseleti rendszert fogadta el, a sarkadi ref. ekklézsia
viszonyokban
elég mentséget találunk a régi magyarégi presbyteriuma lelépett az egyház kormányáról,* s
rosság
elhagyására.
Sarkadon ellenben, kezdettől máig,
attól fogva máig népképviselő presbyterium intézi a gyütős
gyökeres
magyarság
lakott, más fajba olvadásra tehát
lekezet ügyeit.
úgy szólván alkalmuk sem lehetett. De az ősi szokások
A kath. egyház a földesúr gróf Almásy-család, a
és erkölcsöknek a kor divata mindig veszélyes versenyvallás-alapítvány s a váradi püspök támogatásával alakult
társa. A deákos és azután egy németes kor nemzetölő
meg. Századok óta, az első kath. áldozat 1829. nov. 8-án
áramlata sok vidéket elborított. Nemzetiség- és hittagadás
ment végbe Sarkadon.
jellemzi az aluszékony időszakaszt, melynek folyamán, a
A két egyház közti testvéries viszonyt, egy üdvös
kék inándlis bírótól föl a bogláros nádorispánig, mindenki
intézmény fennállása jellemzi leghívebben. Az ínséges
deákúl végezte a maga és a más ügy ét-baj át.
évek szomorú tapasztalataiból okulást meritett sarkadi
A korviszonyok kényszere alól Sarkad sem menegazdák 1863. dec. 22-én megalakították a „ s a r k a d i
külhetett meg. Tán másként történt volna, ha a város
r. k a t h . é s h e l v . h i t v . k é t k e r e s z t y é n e g y sohasem kényszerül túltekinteni óriási határán. Igen ám,
h á z k ö z s é g i t a k a r é k-m a g t á r á t . "
A magtár
de minduntalan dolga akadt a vármegyén, az ekklézsia s
elnöke a két lelkész, kiken kivül van még igazgatója,
gondnoka és magtárosa.
* Fényes: Magyarorsz. geogr. szótára. Pest, 1851. IV. 12.
* Lampe: Hist. Eccl. Ref. in Hung. et Transylv. 635.
* ,Prot. Egyh. és Isk. Lap« 1860. 48. sz.

* Ezek, a tanterv szerint a kis katekhizmust e kérdésig tanulták : s Mit hiszesz te a ker. anyaszentegyházról? Felelet : A bibliát Osterwald szerént.4
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a földes úr is követelte a kellő figyelmet. Uri embereknél akkor a diák szó járta, be kellett hát azt vennie
a hajdú-ivadékok természetének is. Igy jutottak odáig
hogy elemi iskoláikban is tanították a declinálást, conjugálást. Máig is van még egy-két deákos öreg kékbeli,
kik dicsekvőleg mondogatják: „possumus latiné fari."
Fiaik, unokáik nem ismerik már a culinaris latinság mondókéit, s e tekintetben boldogabbak apáiknál : kénytelenségből nem törnek semmiféle idegen nyelvet. Onkénytesen megteszik akárhányan. A sarkadi jóravaló
polgárok gyermekei, feles számmal látogatják az ország
főiskoláit, s finomultabb Ízléssel kerülvén vissza otthonukba, szülőföldjük viszonyait apránként, csaknem észrevétlenül, de azért sok tekintetben mégis módositják.
Kár lett volna Alföldünk e derék városának múltját tovább is a véka alatt rejtegetni. Bár követné minél
több hozzáértő ember Márki Sándor példáját, s irná meg
a haza egy-egy, bármily jelentéktelen pontjának is kimeri tő történetét.
Igaz, hogy e munka, kivált ha alföldi községről
van szó, sok bajjal jár. A sok pusztítást ért Alföldnek
nincsenek levéltárai, más vidékeken sem akad alföldi
községekre vonatkozó kútforrás. Tapasztalatból tudjuk,
magunk is egy alföldi magyar város monographiájához
gyűjtögetvén a fogyatékos adatokat.
Mégis, bármily hézagos legyen is munkánk : hozzá
kell fognunk községeink monographiája megírásához. Int
a szomorú példa. Sarkadon is, most 11 éve a tűz pusztította el azt a kevés okmányt, a mit a gondatlanság
egy nagy ládába gyömöszölve a városháza gyúlékony
padlásán engedett penészedni.
E munka egyéb tanulságot is rejt magában. Alföldi
községeink láthatják ebből, hogy egyes ember, a legnagyobb szorgalom mellett is annyira keveset menthet meg
a múlt romjaiból, hogy az olvasó a lefolyt századokról
nem nyerhet biztos képet. Igyekezzék ezen minden nagyobb
község segíteni. Hasson oda, hogy a mindennapi élet
kiválóbb eseményeinek följegyzése hagyományos szokássá
váljék, s érvényre emelve Salamon F . jó tanácsát, alapítsa meg a k ö z s é g i k r ó n i k á k a t . Vezesse k r ó n i k á j á t
oly pontosan, mint akár tanácsüléseinek jegyzőkönyvét;
tüntessen föl abban minden érdekesebb mozzanatot. Szerkesszék azt még kimerítőbben, mint a hogy pl. a rendezett
tanácsú városok szokták összeállítani évi jelentéseiket.
Megbecsülhetetlen adatok lesznek azok akkorra, midőn
krónikájok lapjait az idő megsárgitja.
Sarkad városa saját története iránti érdeklődésének
szép jelét adta az által, hogy e munkára 100 példányban
előfizetett. Annyi bizonyos, hogy nem érdemetlenre pazarolta áldozatkészségét.
Egy visszataszító szenvedély, az irigység találta föl,
s az terj észté el azt a nézetet, hogy az embert csak
holta után kell dicsérni, akkor aztán „de mortuis nil
nisi bene." Felfogásunkkal sehogy sem egyezik a koporBÓra rakott babér. Emberek vagyunk s menten k a r j a
közé kap a renyheség, ha nincs rúgó, mely munkára
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ösztönöz bennünket. Az ambitionak is meg van a maga
joga, s ha derekasat mivel, méit ne adnók meg szerény
jutalmát, s kivált a magyar Íróknak e g y e d ü l i dijukat : a/, elismerést.
Márki Sándor ez év folytán már második monographiáját adja ki. Az első „A Fekete Körös és vidékéről"
szól. A második, Sarkad története. E két mű közt nagy
a külömbség. Az első, merő adathalmaz, mig a második
szépen, műgonddal szerkesztett, alapo3 történelmi munka.
Kidolgozása gyakorlott tollra mutat. Sohasem engedi
kifáradni figyelmünket. Mikor itt-ott tárgyánál fogva
előadása vontatottá válik, csakhamar fordít egyet a dolgon s epizódokkal, kedélyes reflexiókkal tarkázza elbeszélését. E mellett sokoldalú. Nincs oly vonás a községi
életben, mely kikerülné figyelmét. Irodalmunkban is szép
jártassággal birhat. Éber fürkészése felkutatta a legtöbb
forrást, melyben céljaira szolgáló adatot gyanított. Csupán
a Péró-lázadást nem méltatta kellő tanulmányra. E tekintetben K. Papp Miklósnak: Az 1735-diki zendülés
története, cimű történeti korrajzát (Kolozsv. 1866), valamint, legutóbbi szabadságharcunkra vonatkozólag, Szereiulei Samunak Krónikáját (Pest, 1867. II. k.), haszonnal
lapozgathatta volna.
Sarkad története megértésére jó segédszer, a munkához
mellékelt két térkép. Egyik a vár és város rajza 1708-ból,
a másik, a mostani Sarkad városa és határa, a düllőelnevezésekkel.
Mi meg végezetre, fohászkodjunk még egyszer és
utoljára : bár jelennék meg minél több effajta dolgozat.
Akkor reménylhetnok, hogy elvalahára alaposan, hegyről-végre megismerhetjük hazánk múltját, melyből aztán,
biztos közvekeztéseket vonhatnánk jövendő nemzeti létünk
nagy kérdésére.
D R . BALLAGI

ALADÁR.

RÉGISÉGEK.
Anonym jegyzetek a mult századból.
(Folytatás.)

V. Van a 113-ik lapon egy »halotti búcsúzó* Kun
Barbara mélt. asszony gr. Széki Teleki Józsefné felett
„A jó asszonynak dicséreti" címmel. N ó t a : »Porra váló
az elmúló'1' stb. Ez a mű 51 négyes versből áll, mindenik végén a sz. irati hely, melyből készült, s e nélkül
csak a bevezető két sor van. Igy kezdődik:
1. Bölcs asszonynak, drága jónak példája
Salamonnál, nagy királynál van irva.
2. A gazdagság, minden jószág mely ránk száll
Szüléinkről, eleinkró'l consernál. Prov. 19, 14.
De feleség nagy segítség máson áll
Boldog ily jót Úrtól valaki talál. Prov. 18. 22.

Leírja azután, hogy miként gazdálkodik, mint ' ifjak! egyszóval fölső, közép és alsó minden Rendek!
kel fel éjjel, jó reggel, mint fon, mint sző fonó
kik e siralmas, bokros bajos, sötét gyászos alklmatosságra
kereken Sok méltatás és dicséret után lássunk néhány
u. m. a néhai hirrel-névvel dicsekedő, dicsőséggel fémutatványt :
nyeskedő N. N. famíliának, egy tündöklő csillagának N.
N. meghidegedett tetemeinek utolsó tisztesség tételére
24. Ezt nem szabja szép palástja sem gyöngye
ez helyben egybegyülekeztetek !! Es lőn tartva Viz sz.
Fényes ruha, fodor haja szépsége
Györgyi Makrai István felett 11 lapot betöltő búcsúztató,
Sem aranylánc, drága ko s táne, de szive
Teszi széppé, lelkiéppé mindenben.
deák idézetekkel. Kitűnő egyénnek irja, kiben „őrállóMát. 14. 6. I. Pét. 3. 4. Pét. 3. 3. Prov. 11. 22.
ját méltán sirva kesergi, emlegeti a többi között ama
célul kitétetett, most hamuvá tétetett Nagy-Enyedi, és
s Bár jól nézd el, hogy Jézabel kendőzve
mostan
e világnak pusztájára kiküldött Fejérvári GolléHerodiás mint szól cifrán öltözve,
25. Itt el nem fér, keveset ér dicsérve
giom, kiknek minden cselédit, kisebb s nagyobb ifjait
Ugy Lollia, Cleopatra gyöngyözve.4
mint fiait ugy tartotta, azoknak sok szükségeket, megI. Kir. 9. 3. Mát. 6. 22. Péld. 6. 24. 26. 32. 33.
eshetett éhségeket költségével kenyerével kipótolta."
„Gyászba borult udvara, kinek lelki épületére oly
Messalina, sem Heléna pompája
Sem Delila, sem Lucilla ruhája. Péld. 7. 9. 20.
igen vigyáza s kén asztalán Lölki pásztort hogy tartana"
Semiramis királyné is ne várja
(Tán épen ez lehet a bucsúverseket mondó. Mi gyanítható
Hogy dicsérje versben tegye bölcs szája.
a megszólításból is.) Jóbhoz hasonlítja az iró Makrait, mivel hogy „kik neki jó baráti voltanak és rokonai azok
Tovább az igazi nő felen litése után, rátér a hanevelték fáj dalmát." Neje volt Barcsai Éva.
lottra :
VII. Bethlen László feletti halotti oratió 128- 150
s Ilyen vala Kun Borbára mindenben
lapokon ily címmel :
Serény asszony, jó gazdasszony éltében
„A régi nagy Bethlen háznak ujj homályban érke41. Istenfélő' jót kedvelő lelkében
zett
szövétneke
a néhai Mit. gróf Bethleni Bethlen László
Kellemetes, belől ékes szivében.
Péld. 31. 10. 31. I. Pét. 3. 2. 4.
úr, a Fölséges VI. Caroly romai Imperátor és Erdélynek
örökös Fejedelme erdélyi Guberniumának edgyik belső
Bölcs elméjű, kegyes nyelvű, szép, okos
Tanácsa, az erdélyi reformalt ekklésiáknak, CollegiomokSzent Írásban, jó példákban tanácsos.
42. Nagy oktató, jól vigyázó és gondos
nak Fő Curatora szomorú halálában. Mellyet magyar oraSzemérmetes, mértékletes, jó dolgos.
tióban foglalt, és az emiitett Ur hideg tetemének a Beth2. Sám. 24. I. Sám. 25. 32. Péld. 31. 3. 27.
lenek ős Keresdi temető helyekben való betakarittatásának
i
Szeme fényét, kedves férjét szerető
alkalmatosságával a sir előtt elmondott Zilahi Sebes AndUra nevét tisztességgel terjesztő
rás a mostani Maros-Vásárhelyre telepedett Sáros-Pataki
43. Gyermekeit és cselédit jól intő
Collegiomnak edgyik professora 1717 eszt. Pünkösd haNem nagy gőg re, kevélységre gerjesztő.
vának Vl-dik napján". — Ez a mű Losonczi Bánfy
I. Pét. 5. 5. I. Pét. 3. 1. Péld. 11. 16. stb.
Clara asszony, az özvegy költségén közönségessé tétetett.
Ha most tekintetbe vesszük, hogy ezen üde, találó
Megmutatja a tudós szerző, hogy a Bethlenek Attiversezet közel másfélszáz éves, ha nézzük a gördülékeny
lától származnak, és pedig úgy, hogy fia Csaba vezér
sorokat, még ha meggondoljuk, hogy itt nincs valami
visszament vén őséhez, Bendeguzhoz, Scithiába, s ott ennek
póiiasság és hogy a szerzőnek a szent irás helyeitanácsából megnősülvén fia lett Ed, ettől Ügyek, ettől Elő,
hez kellett szüntelen alkalmazódni, ha nézzük az olvakinek fia Álmos — majd Zoltán, Tokisos, Geiza, István,
sottságot, mely e két művet jellemzi s hozzá a nemes,
Sarolta Aba felelesége, kiknek fia Marhárd, ezé Buld
hízelgéstől ment barátságot, azt kell mondani, hogy irója
Lőrincz. Ennek volt öt fia : Bocsond, Boncz, Bencze, Csák,
nem volt közönséges versifikáló.
Bezzeg etlen, rövidebben Beetlen, vagyis Bethlen. Mind
Egyet látunk belőle, a vallásos kort, midőn egy
ezeket pedig megmutogatja a történelemből s a Bezzegetfőúr nő felett is búcsú versek hangzottak, mely ma már
lent saját kutatásai folytán András király diplomás levecsak a szegényeké s onnét is kiűzi a kor szelleme.
leiből. Az erdélyi fényes családoknak egész sora ragyog
itt. Rokon e család az Apafival is egy Bethlen apáról s
VI. Ám de menjünk tovább. A 117 lapon közpélda
s ezt bizonyítván mondja, hogy a „Mélt. és Fels. II. Apafi
cimen van egy oratió »Melybe betekintvén az emberi nemMihály
Herczeg holtteste utolsó tisztességet s nyugodalmat
nek változandóságát s vildg állapotjának
álhatatlanságát
mind
ez
ideig nem nyerhetett." Látni a kolozsvári, fejér"
valójában megszemlélheted'''- mondja a tudós szerző. Jelvári collegiomok védelmét valamint az enyedi alapítását
lemző itt a gyász sereg megszólítása, mely is ekképen
viszontagságait stb.
hangzik : K. H. Mélt., Nagys., Tek. urak úrfiak ! Tiszteletes tudós férfiak ! ti békességben, kegyességben magatokat gyakorló uri asszonyok ! E világra mint szállásra
fogadtatott, sikamló helyre állított vitézi névvel dicsekedő,
győzödelmi triumphusra törekedő nagyságos és nemzetes

(Folytatása

következik.)
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KÜLFÖLDI E G Y H Á Z ÉS ISKOLA.
Szűz Mária és az ördög.
Már uem sokára ismételhetjük Raeine versét:
Ugyan mely korszak volt termékenyebb a csudákban !

A csudáknak földrajzi osztályozása érdekes tanulmány
lenne. — Eszünkbe jut az idő, midőn Franciaországban nem mert csuda történni. Akkor Olaszország monopolizálta azt. Szt. Januarius vére ki ment ugyan divatból,
de a Boldogasszonyok mozgatták szemeiket némely egyházakban, kiváltképen Riminiben. Az olasz csudák azonban néhány év óta mindinkább ritkultak vagy legalább
kisebb zajt okoznak és Franciaország privilegizálja az
ilyszerű fölfedezéseket. Megkezdődött — ha nem csalódunk — Saletteben, de ennek dicsőségét csakhamar elhomályosította Lourdes, melyről nem is akar egy könynyen lemondani, mert míg az eddigi e fajta concurrentia
csak nagyon középszerűen vagy épen sehogy sem sikerült ; mig Bretagneban minap egy csudakisérlet a legszánandóbban ütött ki, addig Lourdesban — ha ugyan
hihetünk az Universnek — a hirteleni gyógyítások, a
csudák, ez őszben sokkal számosabbak voltak, mint
valaha.
Ki hinné, hogy a külföld irigyli Franciaországtól ezt
a privilégiumot? Ime azon a vidéken, melyen mint p.
Angliában századok óta nem ismertek csudát, most kezdenek arról beszélni. Itt azonban nem a katholikusok
gyakorolják a csudákat. Az angol nép érzelmi fejlettsége
rosszul alkalmazkodnék efféle fölfedezésekhez. Angliában
a mormonok concurrálnak Lourdessal. Egy legújabban
StafFordban tartott nagy gyűlés alkalmával egyik ő s ü k
beszélte, hogy az ő kerületében nagyszerű csuda történt.
Egy súlyos betegségben szenvedő gyermek egyszerű kézrátétel és olajkenet által meggyógyult; igaz, hogy egy
ős végezte nála a szolgálatot.
A mormon olaj hát concurrálni próbál a lourdesi
tiszta vizzel. Alig hisszük azonban, hogy a csuda meghonosuljon
Angliában, e tartomány nagyon protestáns és nagyon
szabadelvű. Angol földön senki sincs vallásában korlátozva, bármilyen vallási fogalmakkal birjon is ; hitnézetét
mindenkinek szabad, ha még oly absurdus is, terjeszteni.
Az ilyen föltétlen szabadság nagyon kedvezőtlen a csuda,
gyártókra nézve. Ellenben csak kevés kényszer, kevés
üldözés is, — felizgatván a kedélyt s a hiszékeny és
tudatlan nép képzelődését, — nagyban elősegíti a csudát. Ebből magyarázható ki, hogy miért virágzik az
Poroszországban, ebben az alapjában protestáns s a világon egyik legfelvilágosultabb tartományban, hol az oktatás a legélesebb kiterjedést nyeri. A természetfeletti felfedezések a rajnai tartományokban, hol számosan vannak
a katholikusok; az egész világ tudja már, hogy szűz
Mária miként mutatta meg magát Marpingenben.

Ma már azonban éjszaki Poroszországnak nincs mit
irigyelnie a délitől. Az egyiknek meg van a maga Marpingenje, a másiknak Dietrichswaldja. Marpingenben nagy
személyiségek : egy osztrák főherceg, az uralkodó testvére s Radzivil herceg látni akarta azokat a kis lyányokat a kik szűz Máriáról beszélgettek ; az osztrák császárné
nővére Turn-Taxis hercegnő kíváncsi volt megkísérlem
a csudaforrás erejét. Számtalan búcsújáró tölti meg korsóját ezen jóltevő vizből. Ámde Dietrichswald ugyan ilyen
concurrentiával fenyegette Marpingent. Ez a Koenigsberg
melletti kicsiny falu hirre vergődött plébánosa kertjének
kegyelméből. Ebben a kertben van egy jávorfa, melynek
egyik ágán az Angelus pillanatában megmutatja magát
szűz Mária. Naponként ezer meg ezer ember veszi körül
a kertet, hogy őt láthassa s már is számtalan a Lourdeséhez hasonló gyógyításokról beszélnek. A kertnek egyik
részében forrás van, melynek vize jó áron kezd elkelni.
Az már szabály, hogy száraz helyen ily tünemény ne
mutatkozzék; szűz Mária megjelen hol barlangban, hol
faágon, de a szomszédságban mindég kell forrásnak vagy
pataknak lenni, melynek vize aztán gyümölcsöző kereskedelmi cikké válik.
A csuda azonban nem csupán tiszta viz kereskedésnek szerzője, „Számtalan képek — írják Berlinből —
adatnak el 5, 10, sőt 20 francon is, a mint Máriát az
ifjú szellemlátók lerajzolják. Ezüst emlékpénzzel terhelt
ládák érkeztek Franciaországból és Belgiumból A kik
az ilyen égi és földi fölfedezések politikai és vallási következményeit föl sem vedzik, nem ismernek határt rajongásukban."
Semmi sincs ragályosabb a hiszékenységnél; ez a
lelki betegség ép oly gyorsan terjed, mint bármelyik
testi járvány. Mihelyt Dietrichswald concurrált Marpingennel, azonnal több falu próbált concurrálni mindkettővel ; azaz sok szegény elkábult igy okoskodott, ha szűz
Máriát látták egyik helyen, én is láthatom a másikon,
sok aztán el is hitte hogy látta, mely hitéből nehéz volna
kibeszélni, minélfogva az utóbbi időben nagyon megszaporodtak a látomások. Ámde, mintegy következéskép, a
mint előre is lehetett gondolni, egy uj elem keveredett
hozzá. A klérus a kath. németeknek annyiszor ismételte,
hogy a „májusi törvények" az ördög által mesterkélt
pokoli mű, hogy sokan valósággal el is hitték. Ebből arra
a képzelődésre jöttek, hogy ezen ellenséget meglátták
személy szerint, s hogy a sátán újra, mint a közép korban, látható alakban megmutatta magát. A búcsűjárók
elbeszélték, hogy ők a sátánt az alatt a fa alatt látták
feküdni, melynek ágán szűz Mária tartózkodott ; némelyek meg a forrás vizében vették észre utálatos ábrázatját. Ez az ujabb elbeszélés épen olyan hitelre talált,
mint a megelőző, rövid idő múlva sok fiatal és öreg
asszony nem csak azt állította már, hogy észrevették az
ördög határozatlan ábrázatját, hanem hogy érezték is a
szurok és kénbűzt, mint a mely a hagyomány szerint a
pokol fejedelmével együtt jár.
A porosz klérus sajátságos zavarba jött az egész -

ségtelen és ostoba hiszékenység ilyen uj explosiója által ;
nagyobb részint protestáltak az ellen, hogy az ördög valaha mutatkozott volna s hogy az egész elbeszélésből
semmi sem igaz. Egyik pap követelte, hogy mindazokat,
kik azt állítják, hogy látták, bolondok házába kell küldeni. A marpingeni plebánus, elég ügyesen úgy okoskodott, hogy a ki szűz Máriát látta, láthatta az ördögöt is ;
hogy pedig a sátán elkergettethessék, el kell távolítani a
Madonnát is. Azonnal az újságokban egy levél jelent meg*
melyben jelenti, hogy szűz Mária megjelenése megszűnt;
megmutatta magát utoljára három gyermeknek s nekik
„Isten veletek "-et mondott. Azóta nem látták többé a
faluban. Természetesen ugy okoskodott a plébános, hogy
ha szűz Mária eltűnik, csak nem lesz az ördög sem oly
impertinens, hogy aztán magát mutassa. Ámde a kormánynak volna itt teendője a lelkekben visszaállítani a
rendet az által, hogy szigorúan lép föl az ábrándozók
ellen. Szűz Mária elutazása pedig semmi bajt nem okozott
Marpingenben; a bucsújárók azért csak úgy tódulnak
oda, mint Lourdesbe ; pedig senki sem állítja, hogy eltűnése óta valaki újra látta volna.
Már többször megjegyeztük, hogy az ilyen természetfeletti dolgok ritkán történnek csalási szándékból, hanem hiszékenységbol, a mi pedig tenyésztőbb a csudákra
nézve. Nem kételkedünk a marpingeni plébános jóhiszeműségén, még inkább nem azon szegény emberek őszinteségén, a kik a szűz mellett az ördögöt is látták. Nem
pedig azért, mert itt a jóhiszeműség nem látszik gyanúsnak s a csoda efféle áradozását csak ugy tekintjük,
mint végetlenű! szomorú és sajnálatra méltó betegséget.
Nagyon régi és elcsépelt, de nagyon igaz megfigyelés
az, hogy a vallásnak semmi sem árt annyira, mint a
babona.

1

ságokat, s egyházi schematismust. — Az uj naptár arcképcsarnokában találkozunk br. Baldácsival, ki nagyszerű alapítványával az összes hazai protestánsokat hálára kötetezte maga iránt; ott látjuk gr. Kun Kocsárdot,
a szászvárosi ref. közép!anoda nagylelkű pártfogóját, Kiss
Áront, a szatmári ref. egyházmegye érdemdús esperesét;
ott vannak bemutatva Ferenc József az unitáriusok uj
püspöke, Dr. Tavasi Lajos, volt iglói evang. gymnasiumi
tanár, a tanügyi irodalom terén ismert férfiú. Vannak
benne továbbá költemények : Az ihlet perce, Kóródy
Sándortól. Otthon, Dömötör Jánostól. Ének égi háborúkor, Kiss Árontól. A falusi lelkész, Gerok után, s elbeszélések, melyek között „A faln költője" Bodon József
jeles beszélyirónktól kiváló figyelmet érdemel. Ismeretterjesztő cikkekről is gondoskodva van benne, ezek között
az „Orvosi alkalmazással biró állatok" cimű Szente Józseftől. A vógén az egyházi és iskolai tiszti névtár —
ugy tudjuk — a legújabb hivatalos adatok után van
összeállítva, s minden tekintetben megbízható. Szóval
ezen uj (immár XXIV-ik) évfolyam is kitűzött irányához képest a szokott gonddal van szerkesztve, a nyomda
részéről is csinosan kiállítva; ez uj naptárt a pvot. közönség becses figyelmébe bátran ajánlhatjuk. Ára 50 kr.

A Franklin-társulat kiadásában Budapesten megjelent egyéb naptárak : D e á k F e r e n c-naptár. II. évf. „A
királyné Deák Fereuc ravatalánál" cim-, és a szöveg közé
nyomott számos képpel. Szász Károly, Tóth Kálmán, Vértesytől becses közlemények. Ái'a 50 kr. — N e v e s s ü n k !
mulattató naptár a gyönyörűséges 1878-diki esztendőre.
Megcsinálta vala egy Asztromókus. IX. évf. Változatos
tartalma merőben új adomákat foglal magában. Ára 40
kr. — E ö t v ö s - n a p t á r , tanférfiak és tanügybarátok
számára. Az Eötvös-alap javára kiadja a központi gyűjtőbizottság. Szerkesztik György Aladár és Komjáthy György.
A Renaissance után
HETESY VICTOR
lelkész.
I. évfolyam. Életrevaló, hasznos vállalat, melynek megfelel ez évkönyv gondos szerkesztése. Ára 60 kr. — I s t v á n b á c s i n a p t á r a . XXIII. évf. Ezen kath. irányú
képes kalendáriomot alapítá Majer István ; jelenlegi szerkesztője Kőhalmi K. József. Ára 50 kr. — L i d é r c I R O D A L O M .
n a p t á r . Ezen, már XVII. évfolyamot ért, rémséges
históriákkal zsúfolt, egyébként igen szépen kiállított képes
kalendáriom címlapjára, nem hiába tették oda nyomdai
* Megjelent a „Protestáns uj képes naptár" 1 8 7 8 .
díszítmény gyanánt a — bolondító csalmatokot. Ára 60
évre. Szerkesztette Dúzs Sándor, tanár. Kiadja a Frankkr. — U j f a l i n a p t á r 1878-ra. Egy levélen, fekete
lin-társulat. Ezen naptár a prot. irodalmi vállalatok kö! és vörös színnyomással. Hivatalokban, irodákban nélküzött a legrégibb. Még 1855-ben keletkezett, e lapok
lözhetetlen. Ára 20 kr. — N e u e r i 11 u s t r. V o 1 k sszerkesztőjének szerkesztése mellett, az akkori nyomott
; K a 1 e n d e r. Képekkel, és változatos tartalommal. Ára
viszonyok között is jelezve, hogy a prot. egyház ébre— kr.
dez, élni akar, s közegéül szolgálva mintegy ez életjeBeküldetett szerkesztőségünkhöz: N é g y é v i g a z lenségnek. Azóta szerkesztője kétszer is változott, de az
d á l k o d á s a n a g y-e n y e d i B e t h l e n-f ő t a n o d a
irány ugyanaz maradt: tájékozást nyújtani az egyházi
v a g y o n á v a l , 30 lapnyi külön lenyomat az „Egyh.
élet főbb mozzanatairól, megismertetni az olvasó közönés Isk. Szemléből. Elmondja, hogy miként jutott a bukás
séget protestáns jeleseinkkel, kiknek élete s tettei köveszélére enyedi főiskolánk.
tendő példákul rajzoltatnak l e ; nyújt koronként szépirodalmi közlemények mellett, a tormészettudomány, gazdászat, stb. köréből népies ismertetéseket, vegyes apró-

KÜLÖNFÉLÉK.
* Lelkész-választások. Az „Erd. Prot. Közlöny" irja,
hogy Benedek Dénes aranyos-polyáni ref. papot a mak falvi,
Zsigmond Lajos k.-kendi papot a kercsedi egyház választotta meg.
* Rácz Géza mohai ref. lelkészt Fehérmegye bizottsági tagjáúl választotta.
* Gyászhír. Lőrinci Dénes, vajai ref. leik., élte 34-ik
évében elhunyt.
* A reformátio ünnepét a bpesti reform, gyülekezet
október 28-án ülte meg, mely alkalommal P e t r i Elek
theol. s.-tanár úr tartott egyházi beszédet. Beszéde lapunk
élén olvasható, melyet a ki végig olvas, s a ki még hozzá
gondolja az előadás élénkségét, az előadó őszinte lelkesültségét, az előtt felesleges felemlítenünk, hogy az egész
gyülekezet ritka lelki örömmel eltelten távozott az Ur
házából. A pesti ref. theol. ifjúság önképző köre pedig
október 31-dikén rendezett reformátio emlékünnepet, a
pesti egyház gyüléstermében. Az ünnepély sorrende a
következő volt: Elnöki megnyitó beszéd, Petri Elektől,
„Erős várunk", énekelte a theol. énekkar; ima, Molnár
Sándor IV. éves theologustól • alkalmi költemény Újvári
Cseh Lajos II. éves theologustól; templomi ének, az énekkar által; a protestántismus hivatása korunkban, értekezés
Tóth József IV. éves theologustól; ima Szalay József IV.
éves theologustól, „Te benned bíztunk" az énekkar által,
elnöki zárbeszéd. Örömmel vettünk részt az ifjúság ezen
egyszerű de nemes lelkesültségből eredő ünnepélyén, adja
Isten, hogy a szent tűz hova tovább inkább terjedjen
és erősbödjék.
* Néhai Székács József sirja fölé a, bpesti evang.
gyülekezet, melynek felvirágoztatásán a boldogult hosszú
időn keresztül oly lángoló buzgósággal és oly fényes eredménynyel fáradozott, — díszes emlékszobrot emeltetett.
Ennek leleplezése a reformátio emléknapján vagyis október
31-én ment végbe, mely alkalommal a boldogultnak hivatalbeli utóda Gryőry Vilmos lelkész úr tartott a családtagok és díszes közönség jelenlétében egy a boldogult főpap emlékezetét kedvesen felelevenítő, s mélyen megható
beszédet, mely alább következik.
* Ö Felsége adománya a tállyaiak számára. T á l l y a

kinek golopi lakhelye szomszédságában van Tállyának,
úgyszólván a lángok közül távsürgönyzött az első tűzvész
alkalmával az akkor még Bécsben székelő kormánynak
segélyért, és érkezett is azonnal a kormánytól 4000 frt,
ő Felsége részéről pedig, a ki kétségkívül tekintettel volt
arra is, hogy a segélykérelem a cancellári méltóságtól
ekkor már ugyan megvált, de azért az ő Felsége előtt
folyvást nagy kedvességben állt báró Vay által terjesztetett fel, 5000 forint. A közelebbi alkalommal ismét kedvező fogadtatásra talált Tállya segélyért esdő kérelme, s
a nyomor enyhítésére a magyar kormány már több héttel ezelőtt 800 frtot, ezelőtt egy héttel pedig 0 Felsége
magán pénztárából, szinte 800 frtot adományozott.
* Szatmárt a ref. főgymnáziumban Kazinczy-ünnepély tartatott, mely alkalommal, egyúttal R. Vozári Gryula
újonnan választott rendes tanár felolvasta székfoglaló értekezését.
* A Hódmezővásárhely legutóbbi vezércikke özv.
Papy Józsefnérói szól. Vásárhely roppant határa áldott
földjén, több mint másfélszáz év óta nem akadt egyetlenegy nemes szivű ember sem az ezer meg ezer gazdag
cívis között, aki nevét oly adománynyal, mely az ottani
szükségekhez képest számot tenne, megörökítette volna.
Azon a vidéken a 40 kros vagy 1 frtos adakozások
járják. Végre azonban, e sivár helyzet javúlni kezd.
Ö z v . P a p y J ó z s e t n é assz., ki évekkel ezelőtt 8
árvával és egy adóssággal terhelt birtokkal maradt el
férjétől, s kit Isten igyekezetében és takarékosságában
megsegített annyira, hogy a birtokra nehezült terheket
letörlesztheté : a gondviselés iránti háláját azzal tanúsítja
hogy a napokban 3000 frtnyi adományt tett, melyből
kétezret a ref. ó-templomi szószék megújítására, ezret
pedig bold. férje nevére alapítványképen főgymnáziumi
tanulók jutalom- és ösztöndíjaira kiván fordíttatni. Áldott
legyen a kéz, mely ezen, a vásárhelyi ref. egyház és
iskola életében eddig páratlanul álló nagy jótékonyságot tevé.
* Felhívás a bpesti reform,

theologiai

convictus

segélyezése ügyében. A napokban küldettek szét a dunamelléki ref. egy. ker. által e célra kijelölt alsó- s felsőbaranyai, pesti, k.-somogyi, tolnai, s vértesaljai egyházmegyékben levő egyházakhoz kérelemleveleink, melyekben theol. intézetünk convictusa az illető egyházak s
lelkész urak szives pártfogásába ajánltatik. E mellett
azonban legyen szabad e helyütt is felkérnem részint
a nevezett egyházmegyékben levő lelkész urakat, részint
általában hazai protest. egyházunk egyes nemes szivű, s
áldozatkész fiait, hogy a mennyire a viszonyok s illet5leg anyagi körülményeik engedik, terjeszszék ki áldásos
kezeiket a fentnevezett intézet ifjúságára, melynek arra
valóban felettébb nagy szüksége van. Növendékeink száma
megközelíti a 60-at, kik az ország különböző részeiből,
néhányan a Királyhágón túlról sereglettek itt össze, egy
jó részben kitűnő s jeles érettségi bizonyitványnyal, ko-

városát s abban lakó hitrokonainkat kemény csapások
sújtották az utóbbi másfél évtized alatt. Azon kivül,
hogy egymást érték a terméketlen évek, — így p. o. az
idén is az itteni főjövedelemforrás, a bortermelés felettébb
rosszúl ütött ki, két izben pusztított a városban nagyobbszerű tűzvész ; jelesen 1861. augusztus 9-dikén majd nem
egészen porrá égett, a jelen évben újból a város egy része
lángpallossal csapdostatott meg. De a hol legnagyobb a
veszély, ott legközelebb van . . . nem csak az Isten, de
tanulmányozási szándékkal,
néha a nemes szivű emberbarát is. Báró Vay Miklós j i r .
^^wmátüsf^
PÁPA
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majd mindannyian

a legnagyobb anyagi szegénység súlya által nyomatva. Intézetünk a nyomor enyhítésére minden lehetőt megtesz.
Azoknak kiknek az intézet helyiségeiben lakás nem j u t ,
lakást bérel, a lakszobák bebútorozásáról, tisztántartásáról, s a fűtőszerekről gondoskodik, élelemre havi részletekben több mint 800 frtot kioszt. Igen de csak hogy
ennyit is tehessen ifjú, e célú alapítványokkal még nem
dicsekedhető intézetünk, mulhatlanul szükségünk van
az egyesek és egyes egyházak gyámolitására, s pedig
a fentebb elősorolt segélyek nyújtásával talán még annyit
sem érhetünk el, hogy ifjaink egy némelyike a közkatonákhoz hasonlólag élelmeztessék. Vegyék fontolóra s
vegyék lelkükre e nagy szegénységet azok, kiket Isten
oly állapotba helyezett, avagy olyan helyre állított, a
melyen ezen nyomasztó anyagi bajon segithetnek; vegyék fontolóra, hogy oly ifjak képezéséről s lelki nemesítéséről van szó, ki életük feladatául Isten igéjének
hirdetését, az U r szőllejében való munkálkodást s igy egy
felettébb fontos egyházi, nemzeti, a társadalmi missió
betöltését tűzték k i ; — vegyék fontolóra, és tegyék az
ajánlott intézetet szives gondoskodásuk és pártfogásuk
tárgyává. Bpest, október hó. FARKAS JÓZSEF ez idő szerinti
igazgató.
„Ut veritas pateat" cím alatt kezdett meg a „Rel."
egy cikksorozatot okt. 27-én megjelent számában, tehát
mintegy gyengéd célzással a reformáció emlékünnepére.
A cikksorozat képeket ad Kálvin életéből, de elgondolhatja az olvasó, hogy azok a képek még torzképeknek
is mily rosszak, s mily messze állanak attól, hogy az
igazság általuk nyilvánvalóvá legyen. Azonban ugyanazon lapnak utolsó pontjában különösen is figyelmeztet
bennünket a „Rel." t. szerkesztője, ezen cikkre s ez
alkalommal ily _ cím alatt idézi a fentebbi c i k k e t : u t
veritas p a t i a t , (az „ u r * hozzá gondolandó.) S kétségkívül igy igaz. Erősen szenved az igazság azon cikkekben. Hajdanában Bálámnak egy ismeretes állat jelölte k i
a követendő vagyis a nem követendő ösvényt; mai napság pedig néha megesik, hogy kis ügyetlen nyomdászgyerekek
figyelmeztetik
sajtó hibáik által a theologiai
túdorokat, hogy mily címet írjanak cikkeik fölé.
* A „Journal des debats" levelezője ezt a pikáns
adomát beszéli Pio nonoról: Nem rég a Vatikánban kihallgatáson volt idegenek közt egy asszonyság is megjelent,
ki azért jött, hogy a pápának csodás felgyógyulásáért
köszönetet mondjon. Neki — azt beszélte — oly súlyos
lábbaja volt, hogy az orvosok véleménye szerint élete
csak ugy lett volna megmenthető, ha lábát amputálják.
E g } barátnéja azonban azt tanácsolta, hogy ne engedje
a műtétet végrehajtatni, hanem kösse be beteg lábát a
szent atyának egy harisnyájával, melyet ő szerencsés volt
magának megszerezni. A beteg követte a tanácsot, és
meggyógyult. Most tehát azért jött, hogy a pápának
köszönetét fejezze k i e csoda jótéteményért. D e a pápa
a köszönetet el nem fogadván, mosolyogva igy válaszolt:
„Adj hálát Istennek leányom, ki irántad kegyesebb volt
mint én itántam. Téged fél harisnyám gyógyított meg,

mig én minden nap mind a k é t harisnyámat húzom fel
és alig tudok járni.
* Babonák. A mexikói köztársaság Dzsakobó községében, mint a Liberté irja, aug. végén boszorkányság
miatt hat egyént égettek meg! Egyiptomból pedig a néhány éve fennálló kiviteli tilalom dacára is, egyre hordják, csempészik a múmiákat Tyrol és Stájerország áhítatos népéhez. E g y darab középkort képvisel az ottani hegyilakók szent meggyőződése, hogy a múmiák csodatévő szer ember s állat betegségei ellen.
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Hitünk szent könyvének ó testamentomi része, a
Királyok második könyve 22- és 23-dik fejezetében azon
megható s egyszersmind fölemelő történetet adja elé, mélyen
tisztelt gyülekezet, hogy Jósiás király az erkölcsrontó
bálványimádás helyébe, hogyan állítja vissza az Izrael
Urának és Istenének igaz tiszteletét ? Szent buzgalmában
rettenthetetlenül megsemmisít mindent mi a bálványozásra
emlékeztet, de egy igaz prófétának síremléke előtt mintegy önkénytelenül megdöbbenve áll meg, s a rombolást
elrendelő parancs helyett, kérdést intéz s választ nyer.
A történetnek ezen mozzanatát a 17-dik vers első fele e
szavakban említi: „ É s m o n d a a K i r á l y : M i c s o d a
s í r e m l é k ez, a melyet l á t o k ?
Felelének
néki a városbéli férfiak: A z Isten
ember é n e k s i r j a ez!
A mily szent volt az őshajdankor ama népének e
történet színhelye, a Bethelbéli oltár környéke: oly szent
nekünk is ez a hely, a melyen most egybegyűltünk ; s
mint egykor ott Jósias király ajkain, úgy itt a miénken is
felhangzik az a kérdés: „Micsoda siremlék ez, a melyet
látunk ?" — Válasz gyanánt az hangozik fel itt is, mi
válaszúi egykor ott hangozék : „Az Isten emberének
sirja e z ! "
Isten emberének sirja fölött állt amaz emlék ott
Bethelben i s ; Isten emberének, az Ú r hű szolgájának
sirját jelzi ezen emlékkő is, a mely körül mi itt most
megjelentünk, hogy a nyilvánosságnak átadjuk ünnepélyesen. Az Ú r azon hű szolgájának, néhai jóemlékezetfí
Dr. Székács Józsefnek sirja fölött, ki épen úgy mint az

őshajdan korban ama prófétatárs, szivének végső dobbanásáig ihlett ajakkal hirdeté az Urnák, az igaz Istennek
dicséretét, s bálvány előtt, minők : önzés, hiúság, haszonlesés, meg nem hajolt soha!
A Bethelbéli síremléken nem volt terjedelmes fölirás, mely az alant nyugvónak érdemét hirdesse : de
azért ím, midőn hosszú, hosszú évek multával megáll
előtte egy nemes kérdező, van élő ajk a holt betű helyett, a mely azonnal válaszolni kész. Es igy van itt is,
s hisszük : jól van igy ! Csekély dicsőség, kétes érdemet
nagy hangú szókkal, csillogó betűkben türelmes márványlapra róni fel: igaz dicsőség, igaz érdemet, élő szivek
mélyébe vésni be! Mit kőbe véstek, az idő letörli; mit
szivbe véstek, sziv a szívnek adja. E síremléken, csupán
az ő neve áll; mi tudjuk, a kik őt ismertük, hogy e
név egy egész történet. E síremlék csupán két évszámot
mutat, s mi tudjuk, hogy ez mily életet jelent. Ha emberélet folyóhoz hasonló: ugy e folyó, forrása kezdetétől
egész azon pontig, hol az öröklét mérhetlen tengerében
elmerült, mindig csak áldó s mindig tiszta volt! S ha
emberélet a könyvhez hasonló, a melyben egy-egy év
lapot jelez: akkor, mi tudjuk, ez itt bezárult könyvnek
hatvanhét lapja mind oly tiszta lap, a melyen nincs
egyetlen egy betű sem, melyért talán pirulni kellene. Mi
tudjuk. De tudja-é majd az a kor, a jövő, mely a jelent eltemeti ? Ne féljetek ! Mint Jósiás királynál van a
ki a kérdésre válaszol : lesz akkor is, lesz mindig ki
megfeleljen : Az Isten emberének sírja ez ! Lesz akkor
is, ki majd elmondja hiven : Ez volt a sziv, a melynek
hű szerelme egy viruló egyházat alkotott; ez volt az
ajk, a mely ékes szavával, a legfenségesebbet hirdeté,
s hazája szivében, fővárosában, rokon-lelkeknek társmunkája mellett, tiszteltté tette a magyar nevet! S ez volt
az a kebel, mely gyászidőkben, midőn csüggedt már-már
sok bátor is, bizván a jogban, s bizván Istenében : az
egyik rendületlen sziklaszirt volt, a melyen a hazára
zúduló ár, az önkénynek hatalma megtörött! Szivekbe
véste ő ez érdemeit s nevét a sziv sziveknek adja á t !
S ki állitá Béthelben az Isten emberének, a hű
prófétának ama síremléket ? Azon hivek, kik érdemét
becsülték, s azon szivek, kik bévevék szavát. S ki állitá az Isten emberének e díszes emlékoszlopot fel itt ?
Meghatottan hordom körül könnyekbe lábadt szemeimet
soraitokon, kik ezt a sírt élő koszorú gyanánt környezitek. S hálás kebellel ajkam igy rebeg : Azon hivek, kik
érdemét becsülték, azon szivek, kik bévevék szavát. A
legszeretőbb szivek, a legszeretettebb férfiúnak ; a feledni nem tudó hűség, a hűségnek mely elfelejthetetlen !
A leghívebb nyáj, a legbuzgóbb pásztornak, a legnemesebb gyülekezet, a legérdemesebb lelkésznek! Nagy volt
az áldozat, szivességtek még nagyobb! De e nagy áldozatnak áldása is nagy ; magának szerez az tiszteletet, ki
a méltót méltókép tiszteli. A budapesti evangyelmi magyar gyülekezet, ez egy oszlopban kettőnek állított emlékjelet; az egyik a megtisztelt s a másik önmaga a
megtisztelő.

S e hűség, a mely tettét oly önzetlenül tevé, a nem
várt s mégis megszerzett tiszteleten kívül még egy jutalomban részesül; legforróbb, legmélyebb hálájában
azoknak, kik az alant nyugvóban a legfőbbet vesztették,
s az iránta nyilvánult szeretetben, a legjóltevőbb vigasztalást nyerték. Sokszor elzarándokol még e szent sírhoz
az özvegy, hogy sirassa itt is, a mindenütt siratottat, és
sokszor eljön gyermek s unoka, hogy szemeiknek fényes
könnyeit küldjék alá a sírba hirnökül, megvinni a hírt,
mint szeretjük ő t ! De az özvegynek, de a gyermeknek,
s ártatlan unokáknak szemében, e mai naptól kezdve
kettős lesz itt a könny ; a gyászé, mely a lent porlót
siratja, s a háláé, a mely titeket áld !
S óh legyen is megáldva szivetek e nagy hűsége
Istentől és emberektől egyaránt, hasson fel özvegy és
árvák fohásza a minden áldásoknak Istenéhez, s könyörgje
le a legfőbb jót reátok, kik a legjobbhoz oly jók voltatok.
Te pedig állj szép emlék, drága emlék !
Állj kettős tanújaképen az érdemekben hűséguek s
a hűségben gazdag szeretetnek.
Állj emlékjelűl annak, a kinek emeltek, s azoknak
a kik emeltek ; s állj intőjelűl, mely arra figyelmeztesse
a rád tekintőt, hogy a ki életében hű vala, a nemes
szivek hozzá a halál után sem lesznek hűtlenek! Ámen.
GYŐRI VILMOS.

^Elhullunk mi mindnyájan,
mint a fák levelei.®
Esaiás 64. r. 6. v.

Az ihletett próféta emez örök-igaz szavai ujultak
meg emlékemben, midőn a nyári díszétől, ékességétől
megfosztott fák s a megsárgult faleveleknek a gyászmenetre hullása közt kisértük örök nyughelyére néhai Csécsi
Nagy József urat, az é r k e s e r ü i helv. hitv. egyháznak
48 éven át hű, közbecsülésben s szeretetben élt lelkipásztorát ; az ér melléki ref egyházmegye nagytudományu
s érdemekben megőszült tanácsbiráját, éltének 79-ik
évében.
Ily sok idő alatt, jóllehet a test megtörött, ugy
hogy már 9 év óta segédlelkésznek kellett mellette működni ; de a lélek erőteljéből, üdeségéből, örök ifjúságából mit sem vesztett, Istenben vetett hite, bizalma soha
nem fogyatkozott, mert tudta a próféta ama vigasztaló
és bátorító szavait : „Mind vénségtekig és mindaddig mig
megőszültök, én hordozlak" (Esaiás 46. r. 4. v.) ; sőt a
legnagyobb nyomorúsága tetőpontján, az utolsó legterhesebb órában sem mondta: „nem szeretem ezeket" (Préd.
12. 3.) ; hanem inkább azt vallotta a koronás bölcsesel :
„édes e világ és jó e mi szemeinkkel néznünk a napot."
(Préd. 11. 7.) Erős lélek, erős hit; ezek voltak világító
szövétnekei az életben, ezek lőnek kísérői a túlvilágba
Hogy e jeles férfiú mennyire volt ment az oly sok
veszélyt szülő előítélettől és felekezeti szűkkeblüségtol,

sót, megindultak az Ű r veteményes kertje felé, hova
megérkezvén, mielőtt a koporsó lebocsáttatott volna, az aszszonyvásári jeles ifjú lelkész Vecsey Sándor mondott a boldogult emlékéhez méltó, költői styllel irt, meleg
s meghatott kebel érzeményeivel elmondott búcsú-imát,
végső „Isten hozzád "-ot. Még egy pár vers eléneklése s
ezzel a szertartás véget ért; s a boldogultnak, ki méltán
elmondhatta: „Ama nemes harcot én megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam s hiszem hogy
eltétetett énnékem az igazságnak koronája, melyet megad
nekem az Ür, amaz igaz biró." (2. Timoth. 4. r. 7. 8. v.)
kivántunk és kívánunk csendes nyugalmat a földben s
örök üdvöt az egekben.

igen szép és jellemző példával bizonyitá be, midőn szeretett leányát készséggel adá nőül egy róm. kath. tanítónak.
Temetése okt. 23-án nagy számú és diszes gyülekezet részvéte; a pásztorát vesztett nyáj, egyház, kesergő
özvegy, gyermekek, unokák, rokonok mély bánata; a
nagy mérvű rokoni összeköttetésnél fogva az érmelléki
lelkészi kar nagyobb része, távol vidékről egybesereglett
lelkésztársak és tanitók őszinte megilletődése mellett, a
boldogult által óhajtott, igazán egyszerű, nemes puritánkálvinista szertartással ment végbe.
A háznál vidékről megjelent több tanitó rövid
éneklése után az udvarra kitett gyászravatal felett Papp
Gábor úr, az érmelléki ref. egyházmegye sok érdemű
esperese tartott egy szivet megrázó alkalmi imát. Ezután
a boldogult lelkész és tanácsbiró társai felvevén a kopor-
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FRAENKEL B. könyvkiadónál MISKOLCON
épen most megjelent s minden hazai könyvárusnál kapható:

„Bibliamagyarázatok a szószéken".
Irta B A R A K O N Y I
Á r a

X f

r

t 6

KRISTÓF.
0

l i r .

Ezen jeles könyvről prot. egyházirodalmunk alább irt 3 szakférfia
következőképen kedvezően nyilatkozik:
A kiadó-tulajdonos urnák, egyházi irodalmunk iránt több izben s jelen mii kiadása által is tanúsított j ó szándékát szívesen előmozdítom, azon nyilatkozatommal, hogy a kiadásra szánt mü, mind tartalmánál,
mind világos s tiszta nyelvezeténél fogva, n y e r e s é g l e s z e g y h á z i i r o d a l m u n k r a ; ennélfogva tisztelettel ajánlom ezt a lelkész ós tanítói karnak. Miskolc, 1 8 7 7 . junius 1 5 .
K u n

Bertalan,

superintendens.

Barakonyi Kristóf, ref. segédlelkész ú r „Bibliamagyarázatok a szószéken" cimű művének kéziratát
nagy figyelemmel átolvasván, azt, m i n t e g y h á z i i r o d a l m u n k b a n h é z a g p ó t l ó
müvet,
velős tartalma, könnyen folyó nyelvezete, a szentirásban nagy jártasságot tanúsító, ügyesen használt bibliai
idézetei s általában irodalmi színvonalon álló voltánál fogva, lelkésztársaim figyelmébe s pártfogásába j ó
lelkiismérettel ajánlom. Miskolc, 1 8 7 7 . junius 1 6 .
Gyöngyösy
Sámuel,
ref. lelkész.
Tiszt. Barakonyi Kristóf úr által hozzám áttekintés végett küldött „Bibliamagyarázatok a szószéken"
m e r t
cimű dolgozatát én gondosan átnéztem s mondhatom, hogy ez a mű a pártolást megérdemli,
i r o d a l m u n k b a n
h é z a g o t p ó t o l s tiszta világos nyelven, a szentírási helyek ügyes felhasználásával és alkalmazásával van i r v a ; kívánatos, hogy mennél szélesebb elterjedést nyerjen. — Budapest,
1 8 7 7 , május 7-én.
!_3
Farhas
J ó z s e f , theol. tanár.

Protestáns lelkészi könyvtár.
A „Prot. Egyházi és Iskolai Lap" kiadóhivatalában a következő munkák

tetemesen leszállított áron
m
1. A protestantismus

é

g

harca

r r ^ I r L d - I g ^

az ultramontantismus

2. A gazdag és szegény találkozása.

ellen.

D s z s u p l i - s i t ó l s : :
Ballagi Mórtól.

.

(Az eladott példányok ára a prot. árvaház javára fog fordíttatni.)
3. A biblia.
4 . Bibliai
5. A vallás

a munkás

Két kötet. I r t a Ballagi Mór
életben.

6. Tájékozás

a theologia

7. Successio

és képviselet

8 — 9 , Házi

kincstár.

10. Protestáns
11.

Miért

tudomány

1 3 . A héber nyelv
14. Benaniana.

4 0 kr

szemle.

a prot.

1 8 7 1 . évfolyam

hajdan

elemi

tankönyve.

kutatás

17. A népiskolai

kr.

1 f r t 6 0 kr

„1 f r t .

3 0 kr

„

10 kr.

8 0 kr

„

3 0 kr.

3 0 kr

„

5 kr.

4 frt

„2frt 70kr.

2 frt

„ 8 0

kr.

egyház hive ? Egyházi beszéd. Irta Könyves Tóth Kálmán.

fejlődése

árvaház javára fordíttatik.)

és most.

.

.

.

.

1 2 kr

„

5 kr.

3 0 kr

„

10 kr.

1 f r t 8 0 kr

,,

8 0 kr.

6 0 kr

„

3 5 kr.

Irta Ballagi Mór

I . Kiadás. I r t a Ballagi Mór.

.

.

a vallásban. Egyháztörténelmi rajz. Irta Szilágyi Ferenc. 1 frt 2 0 kr

Mór megnyitó

1 5 kr.

„ 4 0

Irta Ballagi Mór

1 8 6 1 . 1 8 6 2 . évfolyamok

„

1 fit

I r t a Ballagi Mór

15. Tudományos
1 6 . Ballagi

.

az erdélyi evang. ref. superintendentiában.

tudományos

maradok

8 0 kr helyett 4 0 kr.

Caird egyházi beszéde

mezején.

(E munka jövedelme a prot
12.

.

Tholuck August után Ballagi Mór

tanulmányok.

.

3 prédikáció id. Coquereltöl. Ford. Hetesy Viktor.

beszéde

törvényjavaslat.

a protestáns egylet alakuló gyűlésén .

.

.

I r t a Ballagi Mór
Összesen

.

.

„

4 0 kr.

2 0 kr

„

10 kr.

4 0 kr

„

10 kr.

15 f r t 8 2 kr helyett 7 f r t 8 0 kr.

.

Akik az elősorolt müveket egyszerre rendelik meg, még a
7 frt 80 krból is 2 frt 80 krnyi árleengedésben részesülnek,
s

i g y

a z e g é s z

g y i i j t e n i é n y t
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A küldés u t á n v é t mellett, a m e g r e n d e l ő k ö l t s é g é n

történik.

Megrendelhetők még:

2—4
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P R O T E S T A 1 T S

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
SzerkesztőK I A D

és

E l ő f i z e t é s i

Ó - H I V A T A L :

Vili. ker. Mária-utca 10. sz. 1. em.

d i j

Hirdetések

-

félévre 4 ft, 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

békességben

Azon t. előfizetők, kiknek előfizetésök
a mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.

dija

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bólyegdij
külön 30 kr.
—«

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel

élt és

egymást

építették.

Közel

van

újra pünkösd. Ismét arra hivatunk fel, hogy a szivet
előkészítsük, miszerint bételjék sz. lélekkel.

Azonban

mennyivel más képet mutat ezen mi evang. egyházunk,
mint a tanítványok

békés köre.

Kell, hogy az első

egyházról szóló ezen leírás olybá tűnjék fel előttünk,

A lélek egységéről. *

mint az elveszett paradicsom jellemzése.

Próba beszéd, tartotta HOSSBACH lelkész a berlini szt. Jakab
templomban, május 13-án.
(Eph. 4. 3,):

„Igyekezvén megtartani a lélek egységét, a békességnek kötele által.®

Azokban a napokban,

melyek

első pünkösdünnepeit közvetlen
zsálembe

visszatérő

Galileából

a keresztyénség

megelőzték,
való

a Jeru-

tanítványokhoz

Abból a kis körből, mely együtt volt,
sz. lélek kiöntését

várja, nagy

hogy a

nép nőtte ki magát.

De annak a gyülekezetnek volt békéje ; a mi egyházunk hasonlít egy megszállott várhoz, melyre mindenoldalról ellenséges tábor tör. Egyik oldalról az ultramontánismus ós a jezsuitismus vezeti hadait, és még
nem adta

fel a reményt,

hogy az eldöntő ütközet

csatlakozott hívőknek köre szűkre terjedt. Igy várták

római és protestáns lót

az Ur igéretét, a magasságból jövő isteni erőt. Még

bámulva láttuk mindnyájan, mily nagy erővel bir még

is ezen kisded seregről mondja az apostol dicsekedőleg:

a kath. egyház a mi népünk közt mindeufelé.

„Valának mindnyájan egyenlő akarattal együtt®.

oldalról

És

között

ezután

megtámadják egyházunkat

a

fog eldűlni:
Más

hitetlenségnek

midőn a pünkösd napjai elj övének és az apostolok az

hatalmasságai. Meghaladott álláspont a keresztyénség,

uj lélek erejétől áthatva a Jézus Krisztus egyházát

azt kiáltják felónk.

megalapították,

szeríítlen szükségesség kormányozza'a világot; adjátok

ezen ifjú egyház ismételten azon ki-

Nincs egy élő Isten;

vak, ósz-

váló jelleggel emeltetik ki, mint a melyben az egység

fel a hitet egy örök

és a béke uralkodik; mert azt mondja, a hivők össze-

felöl!

sége egy szív és egy érzelem valának — a gyülekezet

mondjátok, hogy bennök az isteni lélek fuvalmát ér-

Mindazon

bölcseség ós az Isten szeretete

vallásos érzések, melyekről ti

azt

zitek, a lelkiismeretnek mindazon furdalásai, melyek* Lehetetlen, hogy e nevezetes beszéddel meg ne ismertessük
egyházi lapunk érdemes olvasóit. Nevezetes pedig e beszéd azért, mert
ez leve, a benne kifejtett vallásos világnézletnél fogva azon »lapis offensionis4, melybe Hossback megválasztatása ütközött s ennek folytán
semmisnek nyilváníttatott a brandenburgi Consistorium által szept.
27-én. Ugyanis midőn mint meghívott vendég a szent Jakab templom
kathedráján e beszédet elmondotta, s ennek folytán a 30,000 lélekből
álló egyház ó't rendes lelkészének megválasztotta, egy kis töredék kivált az egyházból s Hossbach megválasztatása ellen a consistoriumnál
petitionált, okul adván, hogy Hossbach a s z a b a d e l v ű t h e o l o g i a i i r á n y embere, s mint ilyént lelkészekül nem fogadhatják keblekbe, kik az orthodox egyház hívei. Petitiójukkal célt is értek. A
consistorium ez alapon a választást semmisnek declarálta, de engedelmet
adott Hossbachnak, hogy ügyét az egyházi fó'tanács elé (Oberkirchenrath) fölebezhesse. Ezen Hossbachféle ügy nem csak Berlinben, de az
összes prot. Németországban már hónapok óta napirenden van. Nézzük
mi lehet benne, e beszédben, mi vallásos érzületet sértene ? B. E.

ről ti azt hiszitek, hogy Istennek szi.va, nem mások,
mint a kópzelőerőnek

öncsalódásai.

El azért

min-

den vallással ! Míg t-zen hatalmak ostrom alá veszik
egyházunk bástyafalait, miként néz ki belül ?!

Hova

lett az első keresztyének legszebb ékessége, melyben
állottak, az egység?

A helyeit, hogy a falakon ébren

őrt állanának, népünk nagy része a vallásos közöny
álmába merült alá,

semmikóp

sem

lehet belőle fel-

rázni.
És a másik

rósz, melynek

kezében a hatalom

van? — Civódás és viszály dul soraiban, éles ellentót
választja el a pártokat egymástól az egyházban, ke89

mény vádak és gonosz szavak kelnek innen és repülnek

vődött, a mint az evangyelisták azt előadják,

ós az

túlnan á t : még az árulás vádját is hangoztatják köl-

igazságot kereső tudománynak feladata épen abból áll,

csönösen. T á r t kaput akarsz nyitni titkon a hitetlen-

hogy a valót a mondabelitől elválaszsza. Amaz egész

ségnek, hogy akadálytalan elterjedjen

erólylyel ragaszkodik a hitvallásban

egyházunkban,

gyökeredző azon

így hangzik itt a vád. Rómával kacérkodol, így szól

belső hithez;

amott az ellenpanasz. Valóban! Zavart kép az, melyet

megváltójától raboltatnék meg, ha ezen tétele kétségbe

egyházunk helyzete

feltüntet,

vigaszt

épen nem ad

vonatnék.

hogy Józus Krisztus valóságos Isten :

Ez Jézus Krisztusban szinte azt szemléli,

annak látása, hogy a midőn a kívülről fenyegető ve-

ki megkenetett

szély azt követelné,

mértékben, hogy ez által emberi alakban Isten teljes

hogy minden

erő

összetartson,

az Isten

lelke által,

akkor egyházunkban a polgár-, a testvérháború a leg-

tökéletes hasonmása volna;

nagyobb elkeseredéssel folyik. Ily körülmények közt a

évá;

most felolvasott apostoli igék, melyek egység ós békére

Krisztusban valóságos embert lát,

azt állítja,

de nem azon

ezt nein teheti a magá-

épen annak következtében,

mert ő

tűnik fel előtte a

intenek, kiváltképen időszerűek és alkalmatosak arra,

maga egyedüli valláserkölcsi nagyságában és fenségé-

hogy azokat minden gyülekezet, minden egyes keresz-

ben : épen ez által lett az ő megváltója ós békélte-

tyén mólyen szivébe vésse, a melyre rá gondolni,

tőjévé. Mindezek mélyre ható ellentétek ;

melynek világánál az egyes ember

a

magatartását ko-

oly nézle-

tek re vonatkoznak, melyek a legszentebb érzelmekkel

moly birálat tárgyává tenni, szent kötelessége minden

egybe nőttek.

evangyelmi keresztyénnek, a ki egyházának virágzását

annál inkább szükséges, hogy minden egyes keresztyén

nem pedig szótbomlását hordja szivén.

Hadd legyen

határozott állást foglaljon velők szemben,túl és innen;

azért mai vizsgálódásunk tárgya is ezen ige: „Igye-

ezen ellentétek és irányok mögött pártatlan állásban

kezvén

maradni lehetetlen. Mindenek előtt, midőn a ti egy-

megtartani

a lélek

egységét

a békességnek

És minél nagyobbak

házi orgánum tok

kötele által."
Időszerűnek mondtam az imént az apostol ezen

ezen

által vendégszerepre

ellentétek,

meghivattam,

lelkiisméretbeli kötelességemnek tartom,

pártállásom-

ból titkot

szólásformák

nem

csinálni,

kétértelmű

intését. Valóban az-e ? Nem jő-e későn ? Az ellentétek

mögé nem rejtőzni, ne hogy bárkit kihívjak magam

merevsége

egység ?

ellen avagy megsértsek — Isten az ón tanúm, hogy

Igazán nagy és mélyreható ellentétek vannak egyhá-

ettől távol állok — nehogy bárkinek tetszését haj-

zunkban.

hászszam — Isten az ón tanúm, hogy ez nem az ón

következtében

még

az

A régi egyházi theologiával az ujabb theo-

logia van szemben,
van

lehető-e

harcban

egy régi és egy ú j

egymással;

amott

világnózlet

az ó — a mint a

szokásom, hanem hogy kövessem egyszerűen az igazságnak

tartozó kötelességemet

veletek

bibliai iratoknak alapűl szolgál, a melynek értelmében

tudni akarjátok, mint állotok velem,

Isten a maga természettörvényeit és világrendjét tet-

az igazságnak

szés szerint keresztül töri ós megszünteti,

szolgájához

itt az nj,

a mely a mennyiben keresztyéni, hangnyomattal Iste-

szemben, kik
hogy kövessem

tartozó kötelességemet,

illik,

ki

így

szól;

„Én

mely az

Ur

vagyok

az

igazság."

nének vallja az élő, személyes Istent, ennek hatalmát

Azért

egész

nyíltsággal és tiszteletteljesen ki-

és bölcseségót abban látja, hogy az ő szent ós bölcs

mondom:

céljait a világrendén belül valósítja. Az egyik erősen

logia álláspontján állok. Annak jellemzése, mint imint

ragaszkodik a régi képletek,

rövid vonásokban előadtam, saját meggyőződésemnek

nézletek és hitvallások

tantételeihez; a másik ezen nózleteket nem osztja, e

ón az ujabb, az úgynevezett modern theo-

jellemzése.

tételeket nem írja alá. Amannak a biblia Isten szava

Ugy, de ilyen ellentétek mellett lehetséges-e még

oly é r t e l e m b e n , hogy minden egyes betűt a szent

egyházunkban az egység?

Feleletem: bármelyik hit-

lélek diktált tollba, minden egyes betű feltétlen igaz-

vallás

lehetetlen,

s á g ; ez szintén Isten szavát látja a bibliában, előtte is

felül nem ringathatjuk magunkat öncsalódásban. Míg

betűjére

az élet vize csergedez e forrásból, számára is a biblia

a harcok, melyek

az isteni kinyilatkoztatásoknak okmánya.

csöndesülnek,

De szerinte

nózve

ma egyházunkat

mostanság.

E

megingatják, le-

addig évek hosszú sora telik le.

De

a bibliai könyvek is magokon hordják az emberi fo-

ilyen egység az ev. egyházban soha sem lesz lehető.

galmazás nyomait,

Ha ilyen után volna vágyódástok,

fogyatkozásait és a kor nézeteit;

az üdvezitő élete körül is a mondák egész köre szö-

szükségesnek,

hogy

ilyent tartanátok

egyházunk fennálljon: akkor én

más tanácsot

nem

adhatok,

minthogy

kezetekben menjetek Rómába,

vándorbottal

gyülekezetet, a melyben zsidó és pogány keresztyének

magatokat

vegyest valának, a léleknek egységére utalni, a melyet

a csalhatatlan pápa lábai elé. Ilyen egység csak ott

igyekezzenek megtartani. A harc hevében is észreveszi

lehetséges, a hol az igazság után törekvő lélek bilin-

tisztán látó szeme, hogy a hadakozókban egy ós ugyan-

csekbe van verve. A míg L u t h e r lelkéből egy szellet

azon lélek lakik,

van egyházunkban, azon lélekből, a mely az üdv- ós

azon kivül. A valóságban úgy is volt. A szent lélek,

igazságérti

küzdelemben

ós vessétek

semminemű

emberi

hagyo-

álljanak bár a törvény alatt, vagy

mely Krisztustól jött ki,

Jézus

K r i s z t u s lelke még

mány által nem engedte magát megkötni, habár mind-

is mindegyikben élő és erős volt, bár merev ellentót

j á r t százados

volt is köztök.

hagyomány által volt is megszentelve,

habár az egész

akkori

egyház tekintélye

támogatta

Jóllehet az egyik versenyző fél az apák törvénye

is, addig hiába való törekvós a szellemeket egy közös

körül

tanban egyesíteni akarni.

lelke

Roszul
ha

ezen

állana

egység

egyházunk
csak

akkor reformátoraink,

a

egysége és bókéje,

betűben

volna

lehető;

midőn a szellemeket a hagyo-

sorakozott,

lakozott, a mely

szerelmes a t y a !
előtt

mégis

Es a másik, jóllehet

apostol tud egy más egységet is,

mindkettőben

gyülekezet

figyelmét

felhívja, ós ez a

léleknek

Midőn az apostol ezen igéket megírta, akkor már

kiáltjuk:
ezen

a megszentelésnek

által

volt munkás,
feszítsék meg

őket,

az ő

indulatival

és kívánságaival

adott arra,

hogy

lelke

ösztönözte

egyben,

és

hogy a bün sarában mélyen fekvő

remtve az igazságos ós szent életre.

is uj emberekké

erőt
világ

lehettek Isten szerint te-

Meg volt mind egy ikökbeu,

bár némely közülök

keletkeztek,

a törvény külső szertartásaihoz ragaszkodott, az igaz-

nem kevésbé voltak mélyrehatók, mint a jelen napok

ságnak lelke, a melynél fogva Istent az öröklött fonnák

ellentétei. P á l apostol eltelve az ő üdvezitőjének lel-

dacára is képmutatás

kétől,

imádták.

a

Mózsesi

keresztyéneknek
törvény alúl,

lett keresztyénekre

korán

ereje

a testet

mely

delmek folytán. Az első egyetértés pusztán csak egy
melyek

lélek

Istenség

a törvényen kivül állott, mégis

közepette

szép reggeli pír volt az u j nap egén, a mely hamar

az

kegyelem felől biztosak valának.

a fiatal keresztyénség is meg volt ingatva nehéz küz-

eltűnt, és az ellentétek,

fiuságnak

Abba, az az

szolgákból, kik

remegve állottak meg,

zunk testébe a halál csiráit oltották volna be. De az

egysége.

a

ujjjászülve, mégis az Istennek megváltott gyermekeivé
lettek, kik az örök

nézve a

által

félénk

mányok, tantótelek kényszere alúl feloldották, egyháa melyre

mindegyikben

felszabadulását

és vonakodott

a

hirdette

a

pogányokból

a törvény igáját erőszakolni.

A

nélkül

lélekben és igazságban

Egy volt a szeretet, mely liiindnyájok szi-

vében égett, szeretet az Ur iránt, ki értük a keresztfán
meghalt.

Egy volt a remény,

a mely őket azokban

megbotránkozásnak kiáltása hangzott keresztül a zsi-

az időkben fentartotta, az a remény mely bizni tudott

dókeresztyének egyházán.

az Ur dicsőséges ujmjö vetelében, hogy az ő országát

egykor

menydörgés

ezrednél tovább

közt

mint

Az a szent törvény, mely
egy

felépítse. És mivel épen az apostol az ellentétek me-

érintetlen szentség tekintetett,

revségének dacára is az egy és ugyanazon lélek fuval-

mely a zsidókeresztyónek

adatott
előtt

is

Sinain,

mely

gyermekéveik óta

mát észleli a keresztyének közt,

hangoztatja felójök,

a legszentebb tiszteletnek volt tárgya, az most, úgy

hogy azt az egységet, a mely a lélekre nézve köztök

látszik, bűnös kezekbe került,

fenn van,

Mérges

és halomra döntetett.

ós eltölti őket,

tartsák

fenn továbbra is

haraggal keltek fel Pál ellen a zsidókeresz-

megrŐsítve a békességnek kötele által, azaz, hogy ők

tyének ; a hol ő gyülekezetet alapított, nyomban meg-

ezen egységet külsőleg is előtérbe lépni engedjék az

jelentek a küldöttek

ós a pogányokat a törvény alá

által, hogy ez a béke kötele az elszakadt ugyan, de

akarták vonni,

Pál apostol befolyását pedig gyöngí-

még is az egy ós ugyanazon lélek által lelkesülteket

teni.

apostol

körülfonja ós összekösse.

A hamis

névvel

gyanúsították,

hazug

prófétának nevezték, követőit pedig a sátán iskolájának

De váljon lehetséges e ezen lélek egység a mi

tekintették. Nagy szakadás támadt a fiatal keresztyón-

zavargó napjainkban?

ségben, a melynek sürgetőleg szüksége lett volna az

tom : Istennek legyen hála ! hogy lehetséges. Vannak

egységre

teljesen inás lélek jelenségei is a mi időnkben, mint

a pogány

római

világuralommal

szemben.

Teljes meggyőződésemből állí-

És dacára ezen meghasonlásnak, bátorságot vesz ma-

az a lélek,

gának Pál római fogsága idején az ephezusí keresztyén

ú g y , hogy itt a léleknek

mely az evang.

keresztyónséget

betölti,

egységéről szó nem lehet.
89*

Nem lehet nevezetesen a római egyház és a mi egy-

szentel és. az erkölcsi tökéletesedés után, a hol meg-

házunk között, mert ott a szolgaság lelke járja, nálunk

van az erő,

a szabidságé.

újítani, ott van a szentlélek, a Jézus Krisztus lelke.

Nem lehetséges egy részről a keresz-

előbbre törni és magát lélekben

tyének, másrészről ez atheismus és materi ál ismus kép-

És ez a

viselői közt, kik tagadják Istent

dona. Megvan mindkét párton. Avagy azt gondolod-e

ós a lelket.

Mert

míg amazok Istenben élnek, ezek számára a világ meg

orthodox

van fosztva Istentől;

komoly

a világ lóleknólküli.

azok lélekben járnak,
Nem

lehet

ezeknek

a keresztyének

és

zik?

lélek nem
ugy,

egy pártnak

meg-

mint

liberális

kiváltságos tulaj-

keresztyén,

hogy a

erkölcsi törekvés csak a te táborodban

léte-

Távol legyen tőlünk. — Az Urnák ezen lelke

azok közt, kik a testet emancipálják, mert ott a fe-

a fiúságnak

gyelem lelke uralkodik, itt a fegyelmetlenségé.

mely által kiáltjuk : Abba, az az szerelmes atya. Ha

Nem

lelke ; a fiúságnak lelkét vettük, a

lehetséges a keresztyének közt, kik egész benső éle-

a keresztyónsógnek

töket a Jézus

üdvezitőnknek jelentőségét mint megváltó- ós a világ

Krisztus

munkásságának köszönik, és

azok közt, akik benne nem látnak

alaplényegót jelezni

akarjuk, ha

mást egy plian-

megbékéltetőjót rövid szavakban összefoglalni akarjuk,

tasta és rajongónál, a keresztyénségben pedig egy rég-

úgy azt kell mondanunk, ós ebben azt hiszem mind-

meghaladott jelenséget. De ezek mind olyanok, melyek

nyájan

egyházunkon kivül esnek ; reánk nézve azon ellentétek

közti viszony egészen ujjá lett teremtve. Istent atyánkul

vonatkoznak,

nyilatkoztatta ki, a ki minket gyermekeiül hivott meg;

a melyek

És itt kijelentem,

egyházunkon belül léteznek.

hogy bármily nagy a mélység, a

egyet értünk:

az ő érdeme,

ő általa

az Isten

hogy a keresztyén

és ember

többé nem szolga,

mely egyházunkban feltárult, mégis túl rajta úgy mint

ki idegen hatalmaknak van alája vetve, hanem Isten-

innen, egy ós ugyanazon lélek fuvalmát érezzük, ne-

nek gyermeke,

vezetesen Isten leikéét, Jézus Krisztus,

a mi üdve-

irgalmasság felől.

zitőnk leikéét és a szent lélekét.

váljon mi a

belső gyermekded bizalommal csüng Istenén, mint az

lényege

és a neme e léleknek?

igazságnak

De

Mindenek

előtt, az

emberi lélek komoly

az igazság után,

Most már,

a hol az emberi szív

ő atyján, a hol az az eset, hogy teljesen

átengedi

magát az ember Istenének, és szeretete folytán meg-

lelke.

A hol az

a kié az ígéret egy örök szeretet és

munkával

küzd

követve az U r intését: Ismerjétek

győződött, hogy bűneinek bocsánatját veszi, nem kevésbbí búonyos a felől is, hogy mind életében

mind

tesz ; halálában sorsát egy atyai kéz vezeti — ott van a
fiúságnak lelke jelen, ott a szent lélek, ott keresztiteket; a hol az igazság szent szerelme ragadja meg
tyéni kegyességgel találkozunk. De ez a lélek, ez a
az embert, ugy hogy nem hiu hírnévért, hanem az
kegyesség nem pusztán egyik vagy másik pártnak
igazság érdekében keres, kutat fáradhatlanul, hogy a
meg az igazságot,

és

az

igazság

szabadokká

mi setét volt előtte, azt világossá tegye, ós a megtalált igazság

érdekében

nem tekintvén

bátor

lélekkel

síkra száll,

az emberek tetszését avagy nem tet-

kizárólagos tulajdona, meg van ez túl ós innen. Avagy
azt hiszed-e,
jóság,

hogy ez a belső, gyermekded

kegyesség csak a te rokon

elvűeid

szívbeli
közt van

egyedül az igazság szeretete hajtja, ott lehet ' meg ? Távol legyen mindenkitől az ilyennek még
gondolata is ! — De Krisztus lelkéről nem szólhatunk
a szent lélek fuvalmát érezni. De az igazságnak ezen
anélkül, hogy még egy oldalát az ő munkásságának
lelke, ezen mindén tekintetet félretevő igazságszeretet,
szését,

ezen

odaadó,

önmagát megtagadó

állásfoglalás

az

t -kintetbe ne vegyük.

igazság mellett, a mint ezt megismertük, a meggyőződés

hűsége, nem ezen vagy a másik

zik, pusztán

megvan

a

túlsó

párton léte-

úgymint

az

innenső

táborban.
Avagy

És ez a lélek, a s z e r e t e t n e k

lelke.

igaz,

hamisítatlan testvórszeretet lakozik,

retet,

mely semminemű áldozattól vissza

A hol

az a szenem

riad,

a mely szíve vérét is oda adja, a mely erejét társai
azt gondolod

orthodox

gondolod liberális, hogy az
szent hevülés

csak a te

keresztyén,

igazság után

pártodbelid

azt

való eme

közt létezik ?

hol az emberek

a megszentelésnek

hasznát,

fogyasztja,

a mely nem keresi a

a mely örömöt talál abban,

maga

ha másoknak

szolgálhat, ott találkozunk a szent lélekkel, ott lakik
az Urnák lelke.

Ennek gondolata távol legyen tőlünk.
Ama lélek

érdekében

lelke.

A

egész komolysággal magokat építik,

a hol a bűn iránti ellenszenv ós utálat küzd a meg-

És akad-e köztetek
merné,

hogy a

csak egy is a ki állítani

szeretetnek

ezen

lelke, pusztán az

egyik részben van meg, a mi a másik részen e féle

történik, az mind az önzésnek köszöni lételót? Távol
legyen! Igy hát, még oly éles legyen is az ellentét
a pártok közt egyházunkban, tény, hogy az egymástól
megvált testvérekben

ugyanazon lélek munkás,

ínég

pedig az igazság, a megszentelés, a fiúság, a szeretet
lelke, szóval a Jézusi lélek. És így állván a dolgok,
nem kell-e a lélek egységét lehetőnek venni, a mely
külsőleg is abban nyilvánul, hogy a béke kötele köt
össze bennünket?
(Vége következik.)
BOGNAK

ENDKE.

Még egy szó a „hogyan temessünk"
kérdéséhez

követelte rövidség bélyegét viseli magán. Aztán nem tanulhatnánk a haláltól egyszer valamit: az egyenlőség
valósítását legalább a sirnál, a sírkertben, a föld e legtökélyesebb köztársaságában !? A gölnicbányai evang. nép
különben igen conservativ lévén, miképen valamennyi
hegyi nép, hogyan van még is, hogy ez egyszerű temetkezési módot gyakorolja évtizedek óta ? Némelyek szerint
a város és a temető hegy-völgyön való fekvésében volna
keresendő annak oka, mert ez csakugyan igénybe veszi
a lelkész tüdejét mások szerint épen — nem tudom hányadik elődöm — túlságos dicsérgetése, szünteté meg gyülésileg a hosszas halotti oratiókat. A mi a stólát illeti a
mellett volnék, hogy ha már anyagi helyzetünknél fogva
meg kell lennie a stolának, legyen az, legalább a temetéseknél szabad tetszés szerinti (egyházamban általában
a stóla libera van behozva). Sokszor sopánkodunk, töprenkedünk a papi tekintély sülyedése fölött. De kérdezem
a szíves olvasót, mi rontja azt inkább, mint az, hogy a
gazdagnak halotti beszédet mond ; a szegény fölött pedig
imádkozik, mert nem tud annyit fizetni ? 1 Pedig sokszor
ez utóbbinak, illetőleg hátrahagyottainak esnék legjobban
a lelkész szívből eredt vigasztaló szózata.

A „hogyan temessünk" kérdése érdekében irom e
sorokat. Hosszú beszédnek egyáltalában el'ensége lévén,
Legyen tehát imával való temetés, mikép rajzoltam
ki nem állhatom különösen a hosszas halotti „orátiókat",
közvetlen a praxisból, természetesen alkalmazva azt a
melyek inkább rontanak mintsem építenének. Mert egy
helyi viszonyokhoz. Fordítson a lelkész kettős gondot
kedves halott fölö ti fájdalom oly titokszerű, hogy mások
imájára és gondoskodjék továbbá arról, hogy a szép imával
csak ritkán értik és sok beszédet épen nem tűr meg. E i
karöltve járjon ép oly szép és megható ének és gyakorszerint én is Sántha és Turcsányi tiszttárs ujakkal tartok,
lat ; végre a vigasztaló szerepét gyakorolja, de ne csak
kik az imával való temetést hangoztatván, azt általánossá
a templomban hivatalból, hanem a családnál legközelebbi
akarják tenni. De — tán többet és — ujat mondok —
alkalomnál.
midőn azt irom, miszerint egyházam széles Magyarország- j
ban tán egyes egyedül áll, mint olyan, melyben máiGKATZ MÓR,
évtizedek óta imával temetik a halottakat, legyenek azok
gölniczbáiiyai ev. lelkész.
akár szegények akár gazdagok.
A halotti temetkezés nálunk ugyan is következőképen megy végbe : Háznál ének és ima, sírkertben ismét
ének s rövid ima, és a templomban, közvetlen az eltakaISKOLAÜGY.
rítás után, ismét ének és ima tartatik. Eltekintve attól, j
hogy a sok imádkozás csakugyan keresztyén ellenes s a
háznál bátran elmaradhatna, a templomban tartott ima \
mindig megható valami. Ha imával való temetésről van I A dunántúli ref. egyh.-kerület által készítendő
szó, persze nem úgy kell érteni azt, hogy a lelkész felnépisk. vallástani kézikönyvek tárgyában.
lépvén a szószékre, elkiáltja magát : imádkozzunk ! Hanem
A dunántúli ref. e.-kerület is elhatározá, hogy 70
a lelkész „a szív teljességéből szólván a száj", rövideden,
évig használt népiskolai könyvei helyébe immáron ujakat
résztvevő hangon kimondja az összejövetel célját, consta
irat, melyek „híven felöleljék a helv. hitv. ev. ker. hitfetálván például, egy jó atya vagy m£s érdemes egyháztag
lekezet tantételeit s valláserkölcsi igazságait és egyszersstb. kora halálát, ecsetelvén egyszersmind velős rövidségmind a kor színvonalán állók legyenek."
gel a halott fölötti veszteséget és aztán buzgó imára szólítja föl a halotti gyülekezetet. Ily eljárásnál nem egy
Azon örömünket; melyet ez intézkedés fölött érkönnyen vét a lelkész valaki vagy valami ellen. Közönzünk, csak az zavarja, hogy eszünkbe juttatja azon fájséges esetnél az imára előkészito szó persze még könydalmas, elszomorító jelenséget, mely szerint a 4 testvér
nyebb a lelkészre nézve, a mennyiben bizonyos általánose.-kerület még mindig külön utakon halad, holott egyeságban kell mozognia.
sülten sokkal elébb s biztosabban érhetnénk célt. — De
„megvirrad még valaha!" A jövő század a négy, azaz
Ki tagadná, hogy e z e n temetkezési szertartás ne
kilenc országocska helyett csak egyet, de hatalmasat lávolna a mily egyszerű oly megható, mert nem áll hosszú
tand E prófécia tán nem ábránd. . . .
orátióból, hanem a protestáns egyszerűség és a korunk

Hanem bizony, ha a mostan íratandó dunántúli kis
káté e boldog korszakig fen tudja magát tartani: aligha
nem túléli szerencsés elődjét, a 80 felé ballagó Tóth Ferencet. És ez esetben — meg kell vallanunk — az újkor
Tóthja, igen szép ivói díjat számithat, melyet még unokái
is fognak húzni. És észrevételeim egyik pontját épen az
i r ó i d í j a z á s e m ó d j a képezi. A pályázati hirdetésben ugyanis honoráriumkép az van megajánlva, hogy
„az elfogadásra érdemesitett könyvet az e.-ker. mint tulajdonát kinyomatja, szerzője pedig a tiszta jövedelem
50%-ját fogja élvezni mindaddig, mig a könyv népiskoláinkban használtatni fog."
Azt hiszem, hogy a jutalmazás e módja — noha
igen tisztességes szép összeget látszik az iró javára biztosítani — nem igen nagy ösztönzőül szolgál az illetőknek. Hogy nem megvetendő összegről van szó, kitűnik
a következő számításból. Nagyon tökéletlen névtárunkból
nagy fáradsággal 286 anya- s 30—40 leányegyházat s
igy körülbelől 320-30 tanodát számítván fel s mindegyikre
átlag 30 példányt véve s egy-egy példány árát 10 krra
szabva: 320 X 30 X 10 = 960 frt bruttó jövedelmet
kapunk a vallástani kézikönyv után. Ez összeg felét a
nyomda nyelvén el, mégis 480 frtnyi tiszta jövedelem
mutatkozik, melynek 50°/ 0 -ja 240 frt tenné az iródijat
egy évre, s igy — föltéve, hogy csak 10 évig tartaná
fen magát a könyv — 2400 frtot húzna a szerző. Oly
jutalom, melyhez hasonlót bármiféle hazai testület, még
az akadémia is ritkán tűz De másrészről vannak ezen
puszta dicsőségért nem igen hevülő s mindent azonnal
élvezni akaró korban bizonyos proverbiumok, melyek e
jutalom éltékét felette igen csökkentik, igy p. o. „Jobb
ma egy veréb, mint holnap egy túzok," „jobb a bizonyos kevés a bizonytalan soknál" stb. s meg kell vallanunk, hogy e nézet némileg jogosult, és inkább ösztönzené az illetőket a bár kisebb, de azonnal élvezhető
összeg, mint a messze bizonytalan jövőben csillogó jutalom. Mert, hogy a jutalmazás fenebbi módja nagyon késedelmes és bizonytalan, azt a könyvek elárúsításának
nehézségei igazolják, az esperességekben kiosztott példányok árát csak évek múlva szedhetvén be a kerület még
akkor is, midőn ily átmeneti kor akadályaival, midőn
elébb a meglevő készleten túl kell valami uton adni,
nem szükség küzdenie. Ily körülmények közt teljes valószínűséggel meg fog történni, hogy mire az első ráta a
szerencsés szerző kezeihez juthatna, akkorra már ő ott
volna ama helyen, hol a kincset a moly s a rozsda nem
emészti meg, aludna az igazak álmát. Hogy bizonytalan
is, részint a fenebbi, részint azon körülmény igazolja,
hogy a Páncél-féle olvasókönyvek ivszám kiszabott s
előre meghatározott irói dija — ugy tudom — részben
még most, 10—14 év után is fizetetlen, s azon olvasókönyvek az autonom jognál fogva nem is vétettek be általá-

nosan s a kerület nyakán maradtak, a mi a szerzőnek
ugyan nem, de a kerületnek annál nagyobb baj. Pedig
— ismétlem — azon olvasókönyv jutalmául nem bizonyos procent, hanem határozott dijösszeg tűzetett ki.
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Mindezen hátrányokat a jelen jutalmazási módnál
figyelembe véve : sokkal tanácsosabb leendett : ha bár
kisebb de határozott s teljesen biztosított s azonnal fizetendő összeget tűzni ki, mint p. o. a dunamelléki e.-kerület; vagy ha erre a pénzforrások — melyek annyira
kedvezőtlen helyzetben még sincsenek — képesek ném
volnának, a jutalom növeléseül lehetett volna bizonyos
tantiémet is fölajánlani a könyv után nyerendő tiszta jövedelemből. De egyedül csak a haszon, a tiszta nyereség procentje — noha szép összegnek látszik papiroson
— a valóságban nem valami csábító.
Másik nem kevésbé jelentős fogyatkozása a jutalomtételnek : a k ö r ü l í r á s h i á n y o s s á g a . Az egész
átalánosságban, minden közelebbi részletezés nélkül kiirt
pályázat nagyon kevés vagy épen semmi tájékozást sem
nyújt az iraudó könyv terjedelme, béltartalma, berendezése s szelleme iránt. Az a „ k o r s z í n v o n a l á n á l l ó "
árva kis jelző könnyen fölháborithat némelyeket kissé
szabadabb szellemben fogni fel a tárgyat Tóth Ferencnél ; de a „h i v e n f e l ö l e l j e a h e l v . h i t v . e v.
k e r . f e l e k e z e t t a n t é t e l e i t " hangsúlyozott postulátum zavarba ejti: minő legyen hát az a könyv, mely
a kor színvonalán áll s mégis hű a helv. hitv. ev. ker.
tantételeihezÍ Vájjon a „ k o r s z í n v o n a l á n " csak
az értetik-e, hogy k á t é a l a k ú ne legyen, hanem Veber-féle apró olvasmányok alakjában nyujtassék a hités erkölcstan? Vagy e kívánalom a béltartalomra vonatkőzik ? de akkor miért van kiemelve összes helytelen
cimünk a régibb s ujabb időből ? Hát a belső berendezés ? Vájjon csak egy osztály és melyik osztály számára
kivántatik tankönyv ? vagy oly kézikönyv kell, melyben
mind a hat osztály számára fel legyen dolgozva az anyag ?
mindezek oly lényeges kérdések, melyeknek szabatos, határozott körvonalozása nélkül kedvező eredmény alig
várható, nem is említve, hogy az agenda és vezérkönyvek még kevésbé vannak körülírva.
Csak saját érdekét mozditaná elé a dunántúli kerület, ha a fennebbiekhez képest módosított ujabb pályázatot hirdetne,' melyben 1) az irói dij bizonyos, meghatározott összegben és a tiszta haszon némi jutalékában
állapittatnék meg ; 2) a készítendő könyvek alakja, terjedelme, béltartalma, beosztása s szelleme iránt minden
félreértéseket kizáró, szabatos tájékozás nyújtatnék, s
végül: a benyújtás határideje az év végéig kiterjesztetnék.
KOMJÁTY

GEDEON.

T

-A.

KÖNYVISMERTETÉS.
Az erdélyi ev. ref. egyházkerület térképe.
Egyházi térképeinket alig néhány éve kezdték kiadogatni, s ma már az, mely cikkünk cimét viseli a
harmadik e fajta termék. Registráljunk.
1870-ben jelent meg „A magyar korona országaiban levő mindkét hitvallású ev. és unitárius hitközségek
térképe," melyet superintendentiák és traetusok szerint,
közigazgatási beosztással együtt, összeállított, rajzolt, kiadott és Lónyay Menyhértnek ajánlott Ilátsek Ignáe, m.
k. térképész. Mérték aránya 1 : 72,000. E nagy abroszon
a ref. egyházak zöld, az ág. ev. vörös, az unitáriusok
fekete pontok és betűkkel jelölvék. Megjelenése idején
e lap hasábjain már ismertettük.
Társul szegődött ehhez 1876-ban egy részleges térkép, mely a tervezett szatmári, felső-tiszai, vagy tiszaszamosközi ref. egyházvidék 5 politikai vármegyéjét u.
m. Szatmárt, Máramarost, Ugocsát, Bereget és Ungot
tartalmazza. A bécsi katonai földrajzi intézet által lehető
pontosan készíttetett el, a községeket kivétel nélkül előtünteti, az anya és fiókegyházak különbözőleg vannak
megjelölve, a hegyek, völgyek s vizek, hiven vétettek föl.
Átalában a térkép hely raj zilag s mértanilag, tökéletesen
szabatos. A mértékegység szerinti arány, mely méterekben használtatott 1: 300,000.
Örvendetes jelenség, hogy végéhez közelgető esztendőnk, e tekintetben sem tűnik el nyomtalanul. Kezünkben immár egy csinosan kiállított mappa, mely a királyhágóntúli fényes egyházkerület községeit ábrázolja.
Teljes cime: „Az erdélyi ev. ref. egyházkerület
térképe. Tekintettel az egyházi s legújabb politikai felosztásra. Hivatalos adatok nyomán tervezte s MagyarGyerő-Monostori br. K e m é n y G á b o r úrnak, hivatala
szerint legidősebb egyházkerületi főgondnoknak, m. k.
belügymin. államtitkárnak, a magy. történelmi társulat
alelnökének, Gy.-Fehérvár sz. k. város orsz. képviselőjének stb. stb. tisztelete jeléül ajánlja S z á s z D o m o k o s ev. ref. lelkész s az „Erdélyi Prot. Közlöny" tulajdonosa s felelős szerkesztője. Kolozsvárit, 1877. Kiadja
Stein János. Nyomatott az ev. ref. főtanoda könyvnyomdájában."
A kitűnően szerkesztett „Erd. Prot. Közlöny" ennél hasznosabb és becsesebb mellékletet gondolva sem
nyújthatott volna olvasóinak. Mindenesetre jó gondolat
volt Szász Domokos úrtól, olyasmit adni ki, melynek

O
azon a vidéken, egyetlen pap „muzeumából" sem szabadna hiányozni.
A kivitel is ügyes, és per excellentiam gyakorlati.
A különböző egyházmegyék, különböző szinekkel jelölvék, a politikai határokat vörös csikolatok pécézik ki,
mihez képest az egyházmegyék számjelzése fekete római,
mig a politikaiaké vörös arab. A határokon kivül eső
tisztásokat, Ízléses oeconomiával, az egyházmegyék és
püspöki vizsgálat alatti egyházak, valamint a felsőbb
tanodák pontos és részletes statistikai kimutatása tölti ki.
Mindez azonban, ha egyben-másban eltérőleg is, de
azért már megkisérltetett az eddigi térképeken is. De a
mi egészen uj, eredeti gondolat, s a melyre vonatkozik
előbbi „gyakorlati" kitételünk: az, az egyházközségek
j ö v e d e l e m s z e r i n t i osztályozásának megjelölése.
Ez itt első, amaz másod, odébb harmad, tova túl ott
zsugorog a negyed osztályú egyházközség, melyek mind
egy szálig, pontosan, s lehető világosan tüntettetnek föl.
Tgaz, hogy e megjelölések más egyházkerületekben,
hol nincsenek az egyházak classific-álva, nem is alkalmazhatók. De azért, hogy a hol ez üdvös rendszer van
elfogadva, ottan akad arra való ember, ki azt megörökítse : mégis csak érdem marad, s ki nincsen elfogulva,
annak is fogja tekinteni. Nekünk, kik Erdélytől távol, a
központon dolgozgatunk, s munkálódásaink tárgyát
gyakran képezi az egyetemes magyar prot. egyház kimerítő statistikája, nekünk, kiválóan nagy okunk van
arra, hogy örömünket, s azzal együtt hálánkat fejezzük
ki azon egyén iránt, kinek dolgozata képesít bennünket
arra, hogy egyik legnagyobb kerületünk állapotáról,
egyetlen egy színezett térkép segélyével, aprólékos pontosságig értesülhessünk.
Kezünkben e térképpel, vargabötü vetése nélkül
járhatjuk be azt a görbe országot. Kezében e térképpel
sohasem téved el a vándor supplikáns. S kiterítve maga
elé, szinte látjuk, miként mereng rajta, a fejedelmi kollégium egy-egy kápláni vizsgát absolvált lakosa.
Nekünk is van okunk merengeni e térképen, bár
elszóródásunk nem oly gondolatokkal bibelődik, mint
amaz atyánkfiáé, ki a Felvinc, Miriszló, Décse és Gombás közti lajtorján emelkedik és száll le igényeiben.
Előttünk a régi Erdély, mint valami megkövült
mastodon. A Szilágyság kutyafej-alakja, Zaránd dülényidoma, ott meredezik. Látjuk, hogy itt azon egyedüli
hazai ref. egyházunk képe ábrázoltatik, melyben a traditiok érvényben vannak, s a mult emlékei e tekintetben
összetartják azt, a mit más téren a jelen már szétválasztott.
A fejedelmi fényes múlt, az a tündéries korszak,
melyben Bethlen, s öreg Rákóczi osztották parancsaikkal

együtt a dúsgazdag fundatiókat, melyek elpocsékolására,
minden igyekvé^nk dacára sem akar rásegíteni a
jóságos Úr Isten
; a privilégiumok kora, mely
megalkotá a csupán a püspöktől függő egyházakat
; némi nyoma a katliolicismusnak,
egy
k á p t a l a n b a n , hol 9 ekklézsia, (szinte rámegy a nyelvünk a p l é b á n i á r a ) , összes népessége nem megy harmadfélezerre, s amaz ekklézsiák ennélfogva merőben zsiios
sinecurák . . .; mindez megjelenik előttünk. Mondhatjuk-e
azért, hogy aristocratai szervezetű ez egyházkerül t ?
Van-e itt nyomor, mely nélkül aristocratismus nem is
képzelhető ?

ben kivétel a helyes adat; mig ellenben jelen munka, ez
a térkép szabatosság és használhatóság tekintetében, minden
eddigelé megjelent dolgozatok fölé emelkedik. Bármennyire
firtattuk hiányait, mindössze is egyetlenegy, nem is hibát
hanem mulasztást tudtunk constatálni.
Az ilyen munkáról szoktuk mondani, hogy korszakalkotó mű. S valóban, tárgyilagosan tekintve a dolgot,
el kell ismernünk, hogy Szász Domokos jelen művével
irányt adott a jövendőbeli magyar prot. kartographusoknak. Bár minél több egyházkerület használná föl az általa
nyújtott hasznos útmutatásokat.
D R . BALLAGI

ALADÁR.

De van ám! 55 elíő rangú egyház mellett, 74 másod-, 83 harmad- és 349 negyedrangú ekklézsia nyomorog. S ennek is jó részt aristoeratieus gőg az oka Hiába,
nem lehet egyesiteni az egészen összeforrott községeket
B E L F Ö L D .
sem egy akolban, mert pl. még Nyárád-Karácsonfala,
Folyfala, és Cserefala, „murokország" egészen összenőtt
községei sem kapacitálhatok aira, hogy feladják az „ők"
Figyelem kérés, egy szükséges dologra!
(„az mű") rongyos, negyedrangú ekklézsiájokat, s képezzenek egyetlen, első rangú gyülekezetet. Viszont a huA magyar prot. egyháznak önfentartása s a nyilnyadi, szebeni, deési, széki egyházmegyékben mig egyfelől
vánosság terén is két évtized óta annyiszor hangoztatott,
távol esnek egymástól az egyházak, másfelől nem is segíde még életet nem nyerhetett evangyéliomi hit és szeretenénk affiliatio által rajtok, mert akkor
idegen nemtetbeli kötelességei közé tartoznék egy e v a n g y é l i zetiségűek és vallásúak sivatagában, mihamarább a desoo m i t é r i t ő t á r s u l a t létesítése, a hitnek, a szeretet
láták sorozatát szaporitnák.
cselekedeteiben, az eddigieknél nagyobb bizonysága.
A kerület rendezésére azonban, mindenesetre szükHa példát magunkból nem meríthetünk : azért máség volna. Mert az már még sem járja, hogy a ténylesokhoz kell fordulnunk. Mig a külföldi prot. egyházak
ges állapotok szerint, jelenleg nincs egyetlen egy tractus
vagy felekezetek legkissebbjei is, nem csak hitsorsosaira
sem, melynek határai összeesnének a politikaiakkal! 19
való tekintetből, de az evangyéliom tovább terjesztésének
egyházmegye is fölöttébb sok 548 ekklézsia közigazgaszent céljából, közelre és távolra kiható társulati intézketására ; 12 untig elég volna Négy egyházra, u. m. Hagydések által emelik a lelkek boldogitásának mennyei érmás-Lápos, Koltó, Sáros Magyar-Berkesz és Magyardekét : addig az nekünk is, a gondviselés által mintegy
Láposra nézve pedig, melyek Nagybánya (övében, ideelőnkbe tűzött feladatunk, először a hazánk külön régen népség közt elszigetelten fekszenek, s igen távol
szein szétszórtan vagy kis csoportokban élő b á n á t i ,
esnek központjuktól Deéstől: ha azt nem akarjuk, hogy
s l a v o n i a i , e r d é l y i sat. hit- és vérrokonokért; toelpusztuljanak , okvetlen szükséges, hogy a tiszántúli
vábbá a Moldva-Oláh-Törökországban levő, a közelebbi
e.-kerület nagybányai e.-megyéjéhez csatoltassanak. E
időkben, a közrészvét és érdekeltségből kifelejtett s kihelyek különben is politikailag ma már Szatmármegyézárólag a maguk szegényeivel is jóformán nem biró
hez tartoznak. Térképirónk itt, e ponton követte el az
erdélyi testvérekre hagyott hitrokonokért, kikért egykor
egyetlen mulasztást, melyet munkájában észrevehettünk.
annyit tettünk annyit áldoztunk, kik közt oly fontos
Mig ugyanis Zarándmegyéből az Aradhoz kapcsolt nagytéritő helyeket irtogattunk építettünk És aztán ha Isten
halmágyi járást, a vörös csíkkal kihasította, addig itt
segit, s e téren több-több kegyelmére méltóztat, tovább
elmulasztá Szatmármegye javára fogasolni a politikai hamenve, a közel jövőben evangyéliomi buzgalmunk s szetárt. Vájjon nem szándékos-e a tévedés?
retetünk figyelmét ki kellene terjesztenünk a török biMég egy hely van föl véve e térképre, melylyel
rodalombeli csak névleg keresztyén, nagy lelki setétségsehogysem tudunk tisztába jönni. Maros-Németi, mint a
ben levő bolgárokra, ki a törökökre is, kik közt az andévai egyház f i 1 i á j a az erdélyi ev. ref. anyaszentegyház [ gol, amerikai s helvét testvérek, már évek óta próbálják
jelesen szerkesztett évkönyveiben, rég idő óta 4 léleka munkát, de kevésre mehettek, mert azokból a kiknek
számmal van föl véve. Igen, de tudjuk, hogy az idén
hirdették az evangyéliomot külön egyházat nem alakítNémeti papot választott, s e térképen másod osztályú
hattak s ekként az ilynemű munkálkodásból, egy jó
a n y aegyházként van megjelölve. Hol itt a tévedés ?
rész a mennyei gondviselés által, a magyar evangyéliomi
Az évkönyv téved-e vagy a térkép ? Szeretnénk erre nézve
egyház feledatául tartatott fenn.
fölvilágosittatni.
Távol minden hivatalos színezettől az e felől való
Öt-hat év óta e lapokban, minden föld- és helyrajzi
testvéries értekezésre f. hó nov. 15-én a konventi ülés
ujabb munkát ismertettünk. Legutóbb egy térképet, melyutáni órákban, a mint rnajd megállapitandjuk, felkérem

az összeülendő konvent tagjai közül azokat, kik egy
egyetemes magyar evangyéliomi
térítő
t á r s u l a t l é t e s í t é s e , s a mennyei szeretet munkájának ekként való gyakorlása iránt mily érdekeltséggel
viseltetnek. Felkérem továbbá a nem konventi tag testvéreket, az evangyéliomi hitterjesztéa egyetemes ügyének
lelkes barátait ez érdekben, ha tehetik vagy személyesen megjelenni, vagy ide vonatkozó nézetöket s illetőleg
testvéri csatlakozásukat F a r k a s József budapesti hittanár
úrhoz küldeni kegyeskedjenek.
É n azt hiszem, hogy az evangyéliom terjesztésének
s a szeretet m u n k á j á n a k biztosítására célzó törekvésün
ket, a magyar evangyéliomi egyház lelkes tagjainak
buzgalma s az Ú r kegyelme megszentelendi!
CZELDER

MÁRTON.

RÉGISÉGEK.
Anonym jegyzetek a mult századból.
(Folytatás.)

VIII. Halotti oratió, melyet mondott istenfélő néhai
mélt. Gróff Uri Asszony Bethlen Judit felett Szathmári
Mihály a Maros-Vásárhelyi reform, collégiom professora."
Fele deák. Lássuk a megszólítást :
Non est mortale quod opto.
Mélt., Tettes, Tiszt., Nemes, Nemzetes és böcsületes
személyekből álló szomorú halotti Pompa, Frequentia,
Csodálatos merészségű Férfiak és Asszonyok !
IX. Görcsös bot, melyet amaz emberi formát viselő
de az ugrásban és táncolásban Bakokat és Gödöllyéket
követő nyáladékoknak háta megigazittatík és az ugrásban levő undoksága leíratik." Mérges kifakadások versekben a tánc ellen, bizonyítva ennek undokságát a legrégibb írókból, s igy végzi :
Maradjon átokban
Ezután ki táncban
Keresztyének közül mén
Arneu.
X. ,Salarea Ecclarum en tractu Papens. existent."
Ao 1650.
Kitűnik, hogy ekkor anyaegyházak voltak 1. Görzsöny egyesülve Acsáddal, 2. Takácsi', hol a keresztelés
dijja egy tyúk egy kenyér, egyházkelő 5 dénár volt.
J á r t a lelkésznek minden hordó borból egy itce. A j é g
vermét teli hordják jéggel. 3. Szerecsen, (ma leány-e.) 4.
JRéde, 5. Csetény, 6. Dudar,
7. Szentkirály,
8. Gyimót
(ma 1. e.) erős anyaegyház, mi kitűnik díjleveléből, hol
a többek között ez áll, hogy a kivül való házasoktól
annyit veszen, mint megalkhatik. Keresztelő 1 kenyér,
1 tyúk mint Takácsin. 9. Adás-Tevely,
10. Tapolca fő,
11. Kojidcsi (ma elgyengült 1. e.) Hogy itt a 6 pont szerint „vám nélkül őrlenek" a lelkésznek, megjegyzésre
méltó, de ma már nem ugy áll. 12. Pólyán. Ez ma vég-

kép elenyészett. Németek lakják a Bakonyban. Miután
ez egyház végkép elpusztíttatott, ide irom akkori dijlevelét a lelkésznek : 1. Minden pór 35 dénárt. 2. Minden
pár 3 f. őszi búza és rozs. 3. Négy hold őszi, 1 hold
tavaszi vetés, aratása, behordása. 4. Öt helyen levő rét
használata néha 4, néha 5 szekérrel (sic.) 5. Ha a Gyepsi
pusztán rétet veszen ennek is minden munkáját véghez
viszik. 6. A malomban háromszor visznek gabonát őrleni.
7. Keresztelő 1 tyúk, 1 kenyér. 8. Egyházkelőtől 1 kenyér és 5 d. (ez sehol sincs igy.) 9. Eskettetés szabad
stóla. 10. Halotti beszéd 50 d. 11. Tűzifát elegendőt
hordanak. 12. Kender föld. 13. Lelkészlak körüli épités.
14. Ganajt kihordják. 15. Karácson s húsvétra fát vágni tartoznak. Ez az egyház fényes volt, 4 latin osztálya is volt, s
jó tanítói fizetése s ma ? kath. német ajkuaké. 13. Nóráp
(ma leány-e.) 14. Kop. Itt ez á l l : „Halott temetéskor
nem tartozik a prédikátor harangozni, azért attól fizetést
sem várhat. Tehát egyébkor maga harangozott a pap,
nem lévén tanítója. 15. Berénd (ma Tósok névvel.) 16.
Öcs, (ma a veszprémi egyházmegyéhez tartozik.) 17. Padrog, 18. Noszlop, 19. Csöglye. Ehez tartozott Adorján,
Egeralja,
Nagy- és Kis-Pirít,
tehát a marczalmelléki
népes egyházak egyesülve voltak. 20. Szalók, 21. Mihályháza, 22. Nyárád
dereskei 1. egyházzal. 23. Mezőlak
Békással. 24. Bonosgyör. Ez ma kis leány egyházzá törpült Pápa mellett. 25. Kt. Lak és Dáka. Ez a két egyház együtt képezett mint ma is lelkészséget, és pedig
L a k 2/3 D á k a
járult a terhekhez. A szobát s konyhát Lak, de a kamara s istállót D á k a épiti s tartja fenn.
26. Dörögd, ma végkép elenyészett.
Van a díj levelek végén egy sajátos esperesi jegyzés, mely is ez : Régi törvényes szokás szerint tartoznak
megőrizni fizetés nélkül a csordások a t. prédikátorok
és mesterek marháit, de ő kegyelmök is tartoznak ingyen szolgálni hivataluk szerint a csordásoknak s borjú
pásztoroknak.
Ma — bár az előszámláltak közöl 2 megszűnt is
— 14-el több egyház van ez egyházmegyében t. i. 40.
A 190 — 199 lapon latinul megírattak ezen Dunántúli egyházkerületben volt tractusok s még 1732-ben
fenn állott egyházak lelkészeik s tanitóikkal együtt,
nem különben az 1732-ben elkezdett üldözések, erővel
elvett reform, és evang. egyházak az azokból kivert
lelkészek neveivel együtt.
1732 ben Hodosi Sámuel veszprémi lelkész s püspök veszprémi superintendentiájában a pápai especQSségben, esperes volt K o m á r o m i József pápai első pap.
E k k o r már ide tartoztak GyőrmeMyéből: S z e m e r e
lelkész Gönczi János. Vasmegyéből : Fölső-Or lelkész
Őri Márton, R á k o s 1. Balikó János, S z e n t Péter 1.
Rákosi Pál, K e r c s a 1, Bekes Ferenc, V e l e m é r 1.
Keserű Péter, K e r k á s-K á p o l n a 1. Pápai Bodnár
Pál. Leányok voltak : Szala-Ramozsa, Sz.-László, Szalafő,
Külső-Rákos, Pankasz. Zalamegyéből: B ö c s f ö l d e i.
Pápai János. Leányai Custyányszeg, Varga, Paizs, Veresszeg, Sz.-Dörögd.

A vasmegyeiek ma már nem tartoznak a pápai
egyházmegyéhez, hanem „őrség" névvel külön egyházmegyét képeznek, mint régebben is.
Veszprémmegyéből ide tartoztak Pápa 1. Komáromi
József esp. és Szikszai Pál. Gyimóti lelkész Trencsényi
János, mi doeumentalis bizonyság, hogy ez egyházunk,
Ősi ref. anyaegyház s csak később gyengült el. Lássuk
a többi egyházak lelkészeit is: szentkirályi Veleméri
János, dudari: Lendvai István, nánai : lévita Ivánczi Mózes, csetényi: Osváth István, rédei: Pölöskei István, takácsi:
Pölöskei Péter, görzsöni: Szikszai István, acsádi mester :
Rádóczi Zsigmond, mezőlaki: Szentandrási György, (Török
filia Békás idem Reverendus procurat) mihályházi: Gyimóti Timótheus, szalóki mester : Espánki Mihály, csöglyei: Földvári Sámuel, adorján-egeraljai mester: Pap
Ferenc, kis- és nagy piriti rector: Pap Ferenc, nyárádi: Bakó István, dereskei lévita: Szalai Bálint,
borsos-győri: Szecsődi János, ktlaki: Bányai István,
dákai rector: Verba György, nórápi lévita: Pándi
János, köpi: Adorjáni Csomasz Benedek, noszlopi: Pető
György, beréndi lévita : Pátkai Mihály, dörögdi : Lepsényi
István, öcsi Ősi Mátyás, padragii Füredi Pál, polyáni
Rádóci Mihály, kovácsi : Baronyai Szentiványi György,
tapolcafői: Ladányi Miklós, adásteveli: Berki István. Ide
jön még Cseszneg, melyről ez olvasható : „ego Georgius
Pető legitime ab Eccla Csesznegiensi vocatus Ao 1709
die 18 xbris." De másként elő nem jön neve ekkor, és
igy ekkor 1732 állt a pápai megye 31 anyaegyházból s
nzámos fiijából.
Ámde lássuk mi történt ezután.
Vas-Zalából 1732-ben következő papok űzettek el
VI. Károly parancsára : B.-Rákosból : Balikó János,
Szent Péterről : Rákosi Pál. Kiűzettek a kercsei, kápolnai, veleméri fent már emiitett papok. Szent György
völgye (Zala) már 1720-ban megfosztatott lelkésze Pölöskei Pétertől. Veszprémmegyében kiűzettek: 1709-ben
a pápai leik. és esperes L e p s é n y i G y ö r g y (meghalt Csöglyén 1710) és Csúzi Cseh József, Szepsi Mátyás
professor, Gyimótról: Komáromi András, Cseszneg Szentkirályról : Pető György, Dudarról : TJjvári Dániel, Cseténybol : Gyöngyösi György, Rédéről: Szikszai Mihály,
Láziról : Pápai Ádám, (ma csak néhány ref. lakos van
benne) Takácsiról : Lepsényi István, Görzsönyből Acsáddal:
Szeremlei János, (hivatal nélkül halt meg Felső-Őrben)
Mezőlakról : Bátori Mihály, CsöglyérŐl Bili
György,
stb. stb.
Győrmegyében kiűzettek Tápról Pető György 24
muskatéros által 1711. junius hóban, szentmiklósi lelkész
ugyan 1711. junius 8, Nyalkáról: Veleméri János lévita,
Pázmándról : Szeli Sámuel, Perről: Kórnyei Sámuel, Láziról : (Veszprémm.) Pápai Ádám 1711. december végén.
Mezőörsből: Újvári János prosenior üldöztetett el (per
Huszariones Hungaros).
Jelenleg ez egyházak is a pápai egyházmegyéhez
tartoznak.

A pápai e.-m. esperesei 1700—1745-ig: Lepsényi
György elébb pápai s kiűzetése után csöglyei lelkész, hol
is 1710-ben elhalván, utódául választatott Borsosgyőrött
1711. febr 2. Gyimóti István. Ezen választáson jelen
volt őrség is. Ez a férfiú késő vénséget érvén, melléje
alesperesül választatott 1729. f'ebr. 2 án A.-Tevelen Csúzi
József pápai lelkész, de ugy, hogy a főbbekben az espereshez kellett fordulni, ki is 1730. okt. 7 én elhalván,
rendes esperes lett Csúzi József, de kevés ideig vihette
a hivatalt, csak 6 hóig, mivel 1731. ápril 8-án elhunyt
s temettetett Pápán. A temetés napján azonnal esperessé
választatott Naszályt István pápai lelkész és Kocsi Major
István szőnyi lelkész és superintendens, nem különben
Komáromi Pál kocsi lelkész által ápril 26-án %kézrátétel
által* felszenteltetett azzá, a pápai lelkészlakon. De
már 2 hó múlva elhalván, utóda lett Pölöskei Péter takácsi lelkész, ki is kevés idő multán meghalt Takácsin.
Követte az esperességben Komáromi József pápai lelkész,
ki még 1784-ben is senioroskodott.
(Folytatása

következik.)

Közli
SZEKERES

MIHÁLY,

ref. lelkész.

KÜLFÖLDI E G Y H Á Z ÉS ISKOLA.
A p r

ó

s á g o k.

Egy kényes kérdés megzavarással fenyegeti a Vatikán és a spanyol kormány közötti viszonyt. Néhány spanyol megye, támaszkodván az alkotmány 11-ik nevezetes
cikkelyére, mely vallás szabadságot tartalmaz, vegyes
iskolákat nyitott, melybe mindenféle vallású gyermekek
fölvétettek. A kath. elerus ezt szörnyűnek találta. Mégis
csak sok, hogy egy spanyol ne legyen katholikus, hogy
pedig még nem katholikus is küldhesse gyermekét iskolába : ez rettenetes. Néhány püspök protestált hát és a
sérelmet Rómába terjesztette.
A madridi nuncius, a szt. szék folhivására elküldte
tudósitását. E tudósitás után utasíttatott, hogy a spauyol
kormányt értesítse, miszerint a vegyes iskolák felállítása
a concordatum 2. cikkelyének, — mint a mely csak
római katholikust ismer, — erőszakos megsértése.
A kormány azt válaszolta, hogy ez articulus más
értekezés tárgya volt akkor, midőn az alkotmányba a
11-ik cikkely bevezettetett, mely a vallásszabadságot
proclamálja. A szent szék akkor engedett. Az alkotmány
megszavaztatott, kihirdettetett s a kormánynak kötelessége azt szem előtt tartani.
A nuncius jelenleg egy ellenválaszra készül. Váltig
beakarja mutatni, hogy a vallásszabadság nem igazolja
a kormány általi vegyes iskolák felállítását. Legfeljebb
is csak eltűrheti azokat.

A F i n i s t é r e egy a Londonba jött bretagnei I mányban. Újra emlékeztetlek hát benneteket, hogy a
rhum árt a ti személyeteknek, hogy az lényeteket cél
búcsú járókkal történt szomorú esetet beszél el. Lelkészünk
nélkül emészti, hogy az nyomorba sülyeszti feleségeitea parochiájához tartozó, több ezer frank értékű gyönyörű
ket, gyermekeiteket, hogy az ostobákká teszi az okosoezüst kereszttel bocsátotta el okét. Miután a londoni
kat, az ostobákat pedig még ostobábbakká, hogy ez megtemplomot meglátogatták, ott hagyták a keresztet, honsérteti veletek az ország törvényeit, hogy az vétkesekké tesz
nan el is lopták; lehetetlen volt megtalálni ; a búcsújárók
titeket Isten előtt. Mindez azt bizonyítja, hogy a rhum igen
üres kézzel tértek haza. A gyártanács — mivel a lelgonosz
portéka arra nézve, hogy azzal Antonanarivóban
kész velők nem értekezett — követeli a keresztet s
éljenek.
Midőn éjjel azt isszátok, fütykösöket ragadtok
megfizettetni akarja a lelkészszel.
s egymást minden igaz ok nélkül jól megütlegelitek.
*
*
*
Miért szeretnéd hát óh én népem a rhumot ? En mondom
A britt biblia-társulat elhatározta, hogy a keleti I néked óh én népem, hogy nagyon örülök midőn hasznos
háború folyama alatt a veres-kereszt társulatok közvetítárgyakat adtok vagy vesztek. Éu mondom hát néktésével minden betegnek s sebesültnek, egy az ő nyeltek : ha ti itt Antonanarivoban vagy Imerina tartományvükön levő bibliát ajándékoz. Szerintünk azonban veresban rhummal kereskedtek vagy hagytok keresedni, vétkereszt társulatoknak nem ilyen vallási, protestáns, prokesek lesztek a törvény előtt, miért is én a ti javatokért
paganda-féle missiojuk van. Mit szólnánk ahhoz, ha
nem szégyenlek törvényt szabni. En mondom hát, a ki
valamely kath. egylet meg a szűz tisztelete feletti érteaz én törvényeimet megfogja szegni, meg fog büntettetni
kezésekkel akarna a kórodákban gyógyitani.
Nem igy kell e óh én népem ? Igy beszél Ranovalaman*

*

*

A veres-kereszt nagy kegyben áll Oroszországban.
Az aláírások szaporodnak. A szent Katharina-féle császári
intézetből idéznek ifjú növendékeket, kik három tál ételük közül egyről lemondtak, hogy az igy meggazdálkodott Összeg is a kórodák javára fordittassék. Kisseneffben
meg 412 fogoly egy napi böjtért folyamodott, hogy igy
járulhassanak a nagy nemzeti ügyhöz, stb.
*

jaka, Madagaskár királynéja."
*

Art. I. A vendégfogadók, étkezési házak, Cdapszékek és kávéházak vasár- és az állam által elismert Ünnepnapokon az istentisztelet ideje alatt zárva tartassanak.
Art. 2. Az áthágás a jelen határozat megjelenésétől
számíttatik s a peres ügy az illetékes hatóságnak adatik
át a törvény szerinti megbírságolás végett.
Art. 3. A rendőrségi hivatal a jelen határozattól
kezdve lép életbe, mi a városban ki fog függesztetui és
közhírré tétetni. Rouelle, a város házában, sept. 3. 1877.
E szerint a franciákat a restauratiók (étkezési helyek) fogják kegyesekké tenni, vagy akarják vagy nem.
*

*

*

Az A l l i a n e e N e w s a missiok lapja Madagaskár királynéjának következő uj rendeletét közli :
„Én Ranovalomanjaka, Isten kegyelméből és népem
akaratából Madagaskár királynéja, az ország törvényeinek pártfogója, igy szólok az én alattvalóimhoz: Isten
adta nékem e tartományt, ezt az országot és ebben a
rhumot; értéstekre adtam már óh alattvalóim, miért ne
adjatok el rhumot Antonanariovban és Imérina tartó-

*

Siléziában az állam és a mai egyház közti conflictus
folytán több kath. plébánia megfosztatott szellemi vezetőjétől. Több katholikus, hogy halottjaik az egyház segédkezése nélkül ne legyenek eltemetve, fölkérte a legközelebbi protestáns lelkészt, hogy elneköljön a ceremóniánál.
*

A rouellei városbíró a következő végzést adta k i :
Mi rouellei község, Dumfrontmegye, Orne kerület
birója, tekintettel az 1790. aug. 16—24., 1814. dec. 18.
20., és 1837. jul. 18-iki törvényekre, határoztuk és határozzuk, a mint következik :

*

*

IX. Pius több 80 évesnél. A vulgus profanum az
ő hosszas életkorát erős testalkatának tulajdonítja ; az
ultramontánok némelyike csudát szeretne abban látni.
Segur marquis úr pedig, egy általa most kiadott könyvben, másként magyarázta azt meg . . . : „Bastide úr —
mondja ő — megismertette velem Leautard Amália kisasszonyt, ezt a marseillei szent leányt. . . .
Ez a csodálatos keresztyénnő Rómába jött és itt
maradt egy fensőbb és isteni érdek végett. . . 1866-ban
az az ihlettség szállta meg, hogy életét egy magasztos és
h'isies áldozattal koszorúzza be. IX. Pius súlyosan megbetegedett. Leautard kisasszony magát Istennek ajánlá
fel áldozatúl az ő földi helytartója helyett s erre magának a pápának felhatalmazását kívánta kinyerni. Midőn
fenséges kívánságát előterjesztette, IX. Pius egy darabig
mozdulatlan és hallgatagon maradt 5 végre, mintha valamely titkos szózatnak engedne, kezét a keresztyén hősnő
fejére tevén, igy szólt: eredj leányom, eredj leányom, és
cselekedd azt, a mit néked az Isten lelke sugalt.
Másnap a kisasszony rendes szokása szerint megjelent a misén ; áldozott s a mint szivében a szeretetből
folyó önfeláldozást érezte, a pápa helyett saját életét
ajánlá föl annak, ki magát az emberi nemzetért feláldozta. Alig mondá el fölaj áulását, midőn egyszerre rettenetes és hirteleni fájdalomtól megragadtatván, a földre
rogyott Orvost hivattak, de az kijelenté, hogy az ő tu90*

dománya semmit sem tehet ily különös baj ellen. Ezután három napra meghalt.
E csudálatos meghalás hirül vitetett a Vatikánba.
IX. Pius minden meglepetés nélkül hallgatván azt meg,
égre emelé szemeit s e megható szavakat mondá : „ C o s i,
t o s t o a c c e t t a t o ! S i t o t a c c e p t é."
Tehát Segur úr meggyőződése szerint Leautard kisasszony önfeláldozásából magyarázandó a pápa hosszas
élete.
Imé egy uj dogmája az engesztelő áldozatnak, melyet azonban mi nagyon csömörletesnek ta álunk.
*
#

*

Ugy látszik, hogy a prófétáskodás Brigham Youngnak nem keveset hozott a konyhára, Testamentomában
10 millió értékű vagyonról tett rendelkezést, melyet 17
felesége s 56 gyermeke között oly szépen felosztott, hogy
mindegyik megnyugodott benne.
Utódául elsőben John Taylort emlegették, de az
apostolok egy proelamatiót intéztek a hi vökhöz, mely szerint Ők Istentől azt a nyilatkozatot kapták, hogy az
egyházat, uj próféta választás nélkül saját magok kormányozzák.
Egyébaránt Taylor s egyik kollegája K. György
között az utódságra nézve élea harc fejlődött ki.
Egyelőre tehát senkit sem választottak.
*

*

*

Hol lesz határa az emberek szélsőségeinek ? Ime
egy angol ilyeneket ir a mennyei örömökről. Egyik legkedvesebb öröm lesz látni a láncravert, fogoly sátánt, a
mint dühében — hogy körmei közül megmenekedtünk
— tajtékot túr. Kötözködhet vele az ember, s minden
ostobaságot szemébe mondhat, s ez lesz a tökéletes boldogság.
A

Renaissance után

HETESY

VICTOR

lelkész.

I R O D A L O M .

Egyházi beszéd. E l m o n d a t o t t

a

Budapesten

1875.

máj. 23-án tartott lelkész felavatás alkalmával. Irta F áb i á n M i h á l y harkányi ref. lelkész. Egy ivre menő
prédikátió, mely Debrecenben, Kutasi Imre könyvnyomdájában, mint külön lenyomat a „Gyakorlati lelkészet"
III. füzetből, éppen most jelent meg. Jó hirnevű egyházi
irónk ezen beszéde az expositiot képező előimán kivüli
három főbb részre oszlik. Elmélkedéseit azon főkérdésben
összpontosítván, hogy miképen tölthetni be az Úrban való
szolgálatot vagyis a lelkipásztorságot ? — feleletül azt
adja, hogy 1. az igazságnak bátran és tisztán hirdetése
és tanítása által ; 2. evangeliumhű egyházigazgatás, valamint 3. mindenekbe való jó példaadás által akképen:

Hogy életünk folyása.
Legyen máinak lámpása!

E tartalmas beszéd széles olvasottságról tesz tanúságot,
és pedig úgy látszik, hogy szerzőnk nemcsak a bibliaismeretében alapos, hanem behatóbban tanulmányozta az
az egyházi atyákat is.
Jelentés a z E d i n b u r g h b a n

1 8 7 7 . évi jul. hó 3 — 10.

tartott egyetemes presbiteri nagy-gyűlésről. Id. báró Vay
Miklós egyházkerületi főgondnok úrhoz, mint a ref.
egyetemes értekezlet (convent) elnökéhez. Debrecenben
a városi könyvnyomdában megjelent 16 lapnyi fűzet. Balogh Ferenc és György Endre urak, a magyarországi
h. h. ref. egyház képviselői az edinburghi gyűlésen, e
füzet közrebocsátásával kétségkívül jó szolgálatot tettek
a magyar közönségnek. Balogh úrék jelentése soha jobbkor nem hagyhatta volna el a sajtót mint most, midőn
a konvent összegyűlése küszöbön van. A konvent tagjai
kezében e füzet némileg tájékoztatóúl szolgálhat az ügyés tárgyalási rendre nézve.
Gondolat. Theologiai és philosophiai (kőnyomatú)
folyóirat. Kiadja a pozsonyi ág. hit. ev. theologiai magyarkör. Szerkesztő M a s z n y i k E n d r e . Rendes munkatársak : Fölkér Mihály, Fülöp Sándor, Kallat Károly,
Kemény Dezső, Krupecz István, Kugyela György, Szeberényi Lajos. Harmadik évfolyam. 1. és 2. szám. Mi
most látjuk először a pozsonyi theologiai ifjúság tudományos iparkodásának e legszólóbb jelenségét, mely úgy
irányára, mint alakjára nézve dicséretre méltó. Örömmel
üdvözöljük a pozsonyi theol. ifjúságot a szellemi élet e
palaestráján, mely legalkalmasabb tér az erő gyakorlása
és edzésére.
Lehrplan für die Volksschulen Ungarns im Sinne
des 38. G.-A. vom. J.
1868. Herausg. von J o s.
R í 11. Kókai L. bizománya, 25 1., ára 30 kr. Mióta
Mária Terézia az iskola ügyet „politikumnak" nyilvánította, s Ratió Educationisában 1776-ban a hazai iskolák
szervezetét megállapította : azóta, a magyar minisztérium
most kiadott tanterve már a 6-ik effajta nagyobb szabású
intézkedés. Az iskolák életében valamely új tanterv, nagy
esemény, s kiváló fontossága kétségbevonhatlan. A folyó
év október elején megjelent tantervet illetőleg, a ministerium szándéka az, hogy még a mostani tanévben alkalmaztassék. Ennélfogva Rill úr, kétségkívül hazafias
tettet vitt végbe, midőn jelen füzetet, mint külön lenyomatot az általa szerkesztett Ung. Schulbote-ból, önállóan
is közzétette, hogy ezáltal a magyarul nem tudó hazai
tanitók, iskolatanácsi tagok és tanügybarátok tájékozhassák magukat az uj tantervet illetőleg. Rill úr e füzetkét
előszóval, valamint fölvilágosító tolmácslással és kritikai
megjegyzésekkel is ellátta.
Budapesten a Franklin-társulat

kiadásában

meg-

jelent új könyvek : „A f ö l k e l ő n a p o r s z á g a . " Irta
Vértesi Arnold. Képekkel illustrált ismeretterjesztő könyv.
A Verne Gyula által megkezdett mulatságosan oktató irodalom terén, magyar nyelven e mű a legelső eredeti

kísérlet. Vértesi jó tolla regényes utazásra kél az olvasóval
Japán érdekes földén, s azt jobban megismerteti, mint a
legjobb földrajzi kézikönyv. A mű ára 2 frt. — „ A u f g a b e n f ü r d e n d e u t s c h e n U n t e r r i c h t . " Zusammengestellt von Kari Márgai. Az uj tanterv alapján,
a középiskolák felsőbb osztályai számára, alt kép szerkesztett tankönyv, hogy két főrészében : a szabad kidolgozások
és fordítások rovatában szabatosan, külön-külön tárgyalja
az elbeszélés, leirás, összehasonlítás, értekezés, szónoklat,
párbeszéd és a levélírás műalakjait. Ára 60 kr. — „A
v i l á g t ö r t é n e t t a n k ö n y v e", tekintettel a miveltségre, irodalomra és vallásra. Irta Dr. Weber György.
V. kot. Az egész műre vonatkozó tárgymutató. II. kiadás. Hasznos tájékoztató Weber nagy munkájához. Ára
1 frt 20 kr.

KÜLÖNFÉLÉK.
* A „Debrecen1' újságolja, hogy Kőrösy Sándor úr,
a debreceni ref. akadémia igazgatója, ez állásától betegsége következtében megválván, helyébe ez évi akadémiai igazgatóul dr. Kovács Sándor jogtanár választatott
meg. Az igazgatói teendőket, ideiglenesen Tóth Mihály
vitte.
* Gyászhirek, A kalotaszegi ref. lelkészi kar egy
tisztes alakja dőlt ki Biró Sándorban, a daróci és bogártelki egyesült egyház buzgó lelkipásztorában. — Főnyi
Szabó József, a miskolci ref. egyháznak több éven át
volt buzgó ügyésze, Csernahón, szülői karjai közt végezte
be sokat hányatott életét. — A kemenesali evang. egyházmegyébe kebelezett simonyi ev. gyülekezetet súlyos
csapás érte: közkedvességű fiatal lelkésze Hetyésy István
okt. 18-án Bécsben, hová torok bajának gyógyítása végett utazott, 33 éves korában váratlanul meghalt, s ott
el is temettetett, özvegyet s három neveletlen árvát hagyott maga után. Gyülekezete szeretett lelkészének emlékére f. hó 4-én gyászünnepélyt rendezett, melyen a
gyászbeszéd tartására Csapli István kemenesali ev. esperes kéretett fel, ki azt — Jer. siralm. 5. r. 15. 17. versei
alapján, — szép számú hallgatóság előtt meg is tartotta.
A boldogult hű házastárs, gondos atya, — jó hazafi, —
tiszta jellemű s buzgó hivatalnok volt. Maradjon áldásban
emlékezete. •— CSAPLI ISTVÁN, esperes.
* A debreceni tractusban létező péterszegi ref. egyház lelkésze, Árvay Sándor, közelébb a jobb létre szenderült. A „Debrecen", az elhunyt derék férfiúnak már
utódját is tudja, aki nem lenne más, mint — dr. Márki
Ferenc úr.
* 25 éves tanári Jubileum. Csabai Imre úr, a kecskeméti ref. főgymnasiumban a mennyiségtan tanára s
egyszersmind több éven át már ugyanott igazgató, e hó

5-én igen kellemes meglepetésben részesült. A mondott
napon ugyanis, mint a melyen betöltötte tanárkodása
25-ik évét, de a mely egyszersmind nevének is évfordulati napja, a főgymnasiumi ifjúság tömegesen tisztelkedett
nála, s az ifjúság szónoka Horváth Ádám igen csinos beszédben tolmácsolta tanuló társainak szives üdvözletét,
örömét és háláját a tanári pályán 25 év óta lelkiismeretesen példás sikerrel fáradozó, s a tanítványoknak ugy
tiszteletét mint szeretét mindenkor kiérdemlett tanár iránt,
és egyszersmind a főgymnasiumi ifjúság nevében egy
értékes s valódi műizlés felől tanúskodó ezüst tintatartót s hozzá való készüléket nyújtott át ezen felirattal:
.Csabai Imre igazgató tanár úrnak 25 éves tanári működésének emlékéül tanitványai. Kecskeméten, 1877. nov.
5-én." Ugyanez alkalommal a rokonokon és közelebbi
jó barátokon kivül a város előkelőbb, a tanügy iránt
őszintén érdeklődő, s a tanári lelkiismeretes fáradozást
méltányolni tudó polgárai közül többen is csatlakoztak az
örvendezők és jót kívánók seregéhez. Csatlakozzunk mi
is, és szivünkből óhajtjuk, hogy a lankadatlan buzgalmú
s kitűnő eredménynyel működő tanárt, az erélyt a gyengédséggel, a szigorú pontosságot és rendszeretetet a humanismussal oly szerencsésen összeegyeztetni tudó igazgatót
az Isten még hosszú ideig tartsa meg. De csatlakoznak
azt hisszük a jubiláló tanár volt tanitványai közül is
igen sokan, és az ország legtávolabbi vidékein is kedves viszhangot költenek azon jó kivánatok, melyeket a
jelenlegi tanítványok ezen örömünnep alkalmával nyilvánítottak.
* Székesfehérvárt az ág. ev. gyülekezet által, a
„Sz. Fej érv." szerint valószínűleg a superintendens ajánlottja, Gencs Jenő, szép képzettségű segédlelkész lesz
lelkészszé választva.
* Géresi Kálmán debreceni tanár, nov. 9 én kezdte
meg a szegény tanulók javára rendezett felolvasá-ait, oroszés finnországi úti rajzaival.
* Abaujmegyében a felső- és alsó-mérai egyesült
ref. egyház október 28-ik napján fölszentelvén uj iskoláját, örömünnepet tartott. Tehát fölépült valahára az iskola,
melyre a szegény és csekély számú mérai gyülekezet
még 187y s -ben hazaszerte segélyt kért és kapott. Fogadják a nagylelkű jóltevők ez egész gyülekezet háláját!
Fogadják köszönetül azon őszinte nyilatkozatot, hogy
miként pártfogóinkat adományaikban a nemzet művelődésének, a haza erősb ülésének szent érdeke vezeté ; ugy
mi is azon leszünk, hogy a társadalom értelmes és becsületes tagokat, a haza hű fiakat s leányokat nyerjen
általunk. MÉRAY JÓZSEF.
* A budapesti protestáns ú j

árvaház

ünnepélyes

felavatása folyó évi november hó 17-dikén
órakor leend.

délelőtt 10

* „ E g y szászvárosi r e f o r m á t u s ' ' t ü r e l m e t l e n k e d i k

a

„Magyar Polgár"-ban, az ottani egyház állapotain. A
két paptanárkállomás ügye végkép elejtetett. Javítottak

ugyan templomot, csináltattak szép orgonát, hozattak
harangokat, de midőn a leányiskola építéséről van szó,
azt mondják, hogy ha még ezt is megteszik, maradékaiknak nem lesz mit tenniök. Nagy harangjaik s díszes
orgonájuk, drága templomukban a legszebb vasárnapon
is alig gyűjt össze tiz (?!) hallgatót, mig ellenben nedves,
rosz levegőjű iskolájuk naponként 43 leánygyermeket
fogad be. Cikkíró ezzel végzi sorait : „Uram jöjjön el
a te igazságod hozzánk is. Ámen."
* A magyar statistikai évkönyv

1875-re

szóló f ü -

zete most jelent meg *, kiemeljük belőle a következő érdekesebb adatokat. Magyar-Erdély országban róm. kath
szerzetes 2240, apáca 1046, g. kath. szerzetes 49 él.
Az összes hittani intézetekben 618 r. kath., 228 g. kath.,
243 g. kel., 271 ref., 141 ág. evang. papnövendék van.
Felsőbb tanintézetekben, 631 tanár előadásait 6467 egyetemi és akadémiai tanuló hallgatja. 184 középiskolában,
2438 tanár 33.984 tanulót tanít, kik közül anyanyelvre
nézve 25.405 a magyar. 15.282 népiskolában 19.859 tanító működik ; fizetésök kész pénzben 6 213,596 frt. A
2.124,899 tanköteles gyermek közül iskolába járt 816,819
fiú, 674.302 leány, mindössze 1.491,121 gyermek, vagyis
a tankötelesek 7O°/0-a. Megtanult jól olvasni 97.959, olvasni és irni 268,554 gyerek.
* A részegeskedós ellenszere. Skandináviában ha
megrögzött részeges kerül a börtönbe, táplálékul nem
kap egyebet, mint bort és borbaáztatott kenyeret. A rab
eleintén élvezi e tápot, de csakhamar kellemetlenné kezd
válni ránézve, s végre megundorodik attól. Rendesen tizednapra ugy megcsömörlik a rab a boros commedentiától, hogy készebb éhen veszni mint ezt bevenni. E gyógymód mindig sikeresnek bizonyult. Nem volna rosz ott a
hol kell s a hol lehet megpróbálni a gyakorlatban is.
* Ha a „ P r o t . Egyh. és Isk. L a p / ' 1 8 6 9 . évi

fo-

lyamának 41. 42-ik számai; továbbá az 1870-ik évfolyam 24 ik száma e lapok tisztelt olvasói közül valakinél megvan, s talán évfolyama nem levén teljes azok
megtartásához nem ragaszkodik : nagyon lekötelezné e
sorok iróját, ha a nevezett számokat akár pénzért, akár
egyéb lap vagy könyvféléért cserébe, neki átengedné, a
mely esetben azoknak a szerkesztőséghez történő beküldését kéri.
x y.

NECROLOG.
Bata Bálint emlékezete.
A gömöri ref. egyházmegye s ennek papikara okt
18-án kedves halottját tette örök nyugalomra néhai Bata
Bálint zádőrfalvi ref. lelkészben. Annyi elhunyt jelesünk után őt is elvesztettük, pedig még élhetett volna,
hisz még csak a férfikor delén volt.

Született Zádorfalván 1824 dec 1-én jómódú és régi
köznemes szüléktől. Elemi iskoláit szülőföldén atyja vezetése alatt végezte. 8 éves korában az I-ső gymn. osztályba Miskolcra vitetett, itt folytatta iskolai pályáját az
1840. évig, a mikor egy évet, a német nyelv elsajátítása végett Szepességen töltött. Szepességről 1841 ben Sárospatakra ment s iskolai pályáját kitiinő sikerrel itt végezte be.
Itt az azon időben ország szerte hires énekkarnak 3 évig
közkedvességű hangvezére volt. 1847-ben a kápláni vizsgát
kitűnő eredménynyel az alsóborsodi e.-megyében tette le.
Az irodalmilag is ösmert Édes János zádorfalvi lelkész
halála után, még mint közdeák hivatott meg szülőföldére
lelkészül, de a zádorfalvi egyház óhajtását az e.-megye a
törvények értelmében nem teljesíthette s ezért mig peres
ügye az e.-m egyén és kerületen folyt, egy évet mint
segédlelkész n. t. Éd es Albert ur mellett töltött Tiszatarjánban, mig végre sok küzdelem után 1848-ban az
egyházkerület, az alig 23 éves ifjút zádorfalvi rendes
lelkészül megerősité. Itt végezte be közhasznú életét és
pályáját; megköszönve több fényesebb és jövedelmesebb
egyház bizalmát, az általa annyira szeretett s őt viszontszeretett szülőföldjén rokonai és barátai közt maradt
mind haláláig. Házasságra lépett 1867-ben Deme Zsuzsánnával, ki most 10 évi boldog házasság után elhunytát
kesergi. Árvák nem sírtak koporsójánál, az apai örömeket
az ég megtagadta tőle. De valamint Absolon még életében
oszlopot emelt magának a Király völgyében, mivelhogy
nem volt oly fia, kin az ő nevének emlékezete maradhatna : ugy ő is soha el nem porladó oszlopot emelt
magának érdemeiből szerettei, rokonai és barátai szivében, kik poraira áldást hintenek és zavartalan békét
imádkoznak. Elni fog neve és emlékezete a zádorfalvi
egyházban,* melynek közel 30 évig hű pásztora volt;
élni fog híveinek emlékében, mert ő híveinek nem csak
lelkésze, hanem atyja, testvérje, barátja, rokona, tanácsadója és segítője volt. Részt vett örömükben és fájdalmukban, érdekökben mindig készséggel működött és többnyire
sikeresen. Nemes szivének bizonysága az, hogy az özvegyek, árvák és nyomorultak sohasem távoztak házából
vigasztalás nélkül.
O buzgó prot. pap volt, tudományos miveltségű,
ékesenszóló lelkész, ki érces, csengő hangon többnyire
rögtönözve mondott szónoklataival meghóditá a sziveket,
elragadá az érzelmeket. Hirdette az igét alkalmas és
alkalmatlan időben; intett szelíden, dorgált jó akarólag,
vigasztalt édesen, a bünt ostorozta bátorsággal, az erényt
küzdésre ösztönzé bátorítólag. És ő nem csak hirdette
az igét, hanem jó példát is adott gyülekezetének.
Mint férj hű, mint testvér igaz, mint barát őszinte
volt. O nem csak ajkain hordozá a barátság szent igéit,
hanem szivében állított oltárt, melyen örök és olthatlan
lánggal égett a barátság tüze. Szeretett mindenkit, ki
szeretetére méltó volt, barátságára méltatta azt, ki rokonszenvet költött benne. Es ő nem ugy tett, mint a világ
fiai tesznek, kik csak addig szeretnek valakit, addig
mutatnak hűséget és barátságot, mig szükségök van reá,

hanem szeretett őszintén nemesen, önfeláldozólag, mi a
mai önző és számitó világban nagy ritkaság.
Mint honpolgár imádattal csüggött a haza sorsán,
melyért vérét és vagyonát is kész lett volna feláldozni.
Mikor a vihar elsötétítette a láthatárt, magába vonult,
aggódott, várt, remélt; mikor az alkotmányosság hajnala
derülni kezdett, egész hévvel vett részt a haza alkotmányos küzdelmeiben és nem csak beszélt, hanem tett és
áldozott is. Az 1848-ki nagy eszmék- és elveknek, a
szabadság, egyenlőség és testvériség elveinek imádója és
szívvel, lélekkel terjesztője volt. Honfiúi érdemeiért megyerendezéskor Grömörmegye zádorfalvi kerülete bizottmányi-tagul választotta, a megye pedig az iskolatanács
tagjául nevezte ki.
Mint ember szetetreméltó volt, a kedélyes és barátságos összejöveteleknek egyik kiváló személyisége és
kedvelt alakja, lelke és füszerezője. Kedves dalai, szikrázó élcei, szeretetreméltósága, kedélyes társalgása sokáig
feledhetetlenek lesznek előttünk. A hol ő megjelent, oda
jó kedvet vitt magával s felvillanyozta a társaságot. Kedves modora a társaskörök kedveltjévé tevé őt, egyiránt
jól találta magát ugy a magasabb, mint a népkörökben.
B. e. Tompa Mihálynak, Orbán Ferencnek és annyi
másoknak egykori benső barátja, mert hozzá mindenki
ellenállhatlanul ragaszkodott s iránta bizalomra, rokonszenvre gyuladt. Mint vendégszerető házigazdát sokszor
felkeresték bizalmas barátai s körében feledhe!len órákat
töltöttek. Kevés prot. pap dicsekedhetett oly ismeretséggel s hozzáteszem, oly közszeretet és kedvességgel, mint
Bata Bálint. Neve ismert volt nem csak a megyében,
hanem mondhatnám hazaszerte s elhunyta bizonyára sok
szívben fog méltó fájdalmat költeni.
Mint gazda gondos és rendszerető volt, különösen
szenvedélyes kertész, ki a szépet a hasznossal tudta
párositani. E nembeli munkásságát mutatja jól rendezett
gazdasága, mutatja házatája és kertje, melyet nagy
szorgalommal és költséggel paradicsommá varázsolt s ez
által magának élő emléket emelt. Virágait, fáit csemetéit,
plántáit szenvedélylyel ápolta, s ez mutatja leginkább költői
kedélyét és lelkületét. Már a kora hajnal sokszor kertjében
találta kertészkedve, lesve virágai nyílását, gyönyörködve
azoknak színpompájában.
De nevét és emlékét örö kre feledhetlenné tette az
által, hogy birtokának egy részét, a zádorfalvi határban
fekvő, mintegy 25 hold föld és rét-birtokát, özvegye halála után végrendeletileg a zádorfalvi papi hivatalnak
hagyományozta örök tulajdonul s e birtokot a közelebb
végbement tagosítás alkalmával, az eddigi papi birtokkal
együtt a legjobb és legkedvezőbb helyen, a paplak kertje
végébe hasitatta ki, mely hagyomány által a zádorfalvi
papság jövedelmét az e.-megyében az első rangúak közé
emelte. A hol a tettek beszélnek, ott elnémul a szó, a
dicséret felesleges. Fennkölt lelkének ez is egyik nagyszerű nyilatkozata.
A kor tudományos, egyházi és politikai mozgalmait
mindig éber figyelemmel kisérte; az irodalmat pártolta s

egymaga nagy költséggel "több hírlapot járatott. Kedvező
anyagi körülmények közt lévén, az évenként tartatni
szokott természetvizsgálók nagy gyűléseit rendesen látogatta s ilyenkor néha hosszabb utazásokat és kirándulásokat tett, ezek által is gyarapítván széles nép- és
földrajzi ismereteit. A Fiumében tartott nagy gyűlés alkalmával meglátogatta Konstántinápolyt, valamint több
debreceni polgár kíséretében Kossuth Lajos nagy hazánkfiát is, hogy lássa még egyszer nemzeti dicsőségünk ez
élő szobrát, hallja ékesenszóló ajkairól a haza sorsa feletti
véleményét. A Kossuthuál töltött órákat élte legkedvesebb
órái közé számitá s mindig némi büszkeséggel emlité.
Az egyházmegyében, — bár kartársai előtt mindig
közkedvességben állott, hivatalokat — a 6 évi körlelkészségen és a sajóvölgyi énekkar elnökségén kivül nem
viselt, illetőleg nem akart viselni. Minden téren szerette a
függetlenséget s mikor barátai hivatallal akarták megtisztelni, kérte őket, hogy ne adják reá bizalmi szavazataikat. De azért, mikor tehette eljött az e.-megyei gyűlésekre s azok tanácskozásaiban mint közpap is tevékeny
részt vett.
Évek óta keblében hordozá a halálthozó betegséget.
Télben többnyire szobáját őrizte mell- és tüdőbaja miatt,
4—5 hó óta folyton harcot vívott a halállal, mígnem az
életvidor s egykor kedves külsejű éö alakú ifjú, most
élte legszebb delén álló férfiú életerejét megtörte a sorvasztó betegség s f. évi okt. hó 16-án 53 éves korában
jobblétre szenderült. Koporsója felett a háznál egyik
kebelbarátja n. t. Szentpétery Sámuel pelsőci lelkész úr
mondott megható imát, a temetőn pedig alólirt tartott
sirbeszédet. Elhunyta veszteség a családra, az egyházra, a
hazára, a társadalomra. Mindenütt méltó helyet foglalt el
és méltán foglalta el azt. Mindenütt rokonszenvet, bizalmat és méltánylást talált. Ezért megérdemli, hogy midőn
porsátorából lelke égbe szállt: kegyelet és hü emlékezet
kisérje sírjába.
Mielőtt soraimat bezárnám, az elköltözött kedveseinek és barátainak nevében meg kell emlékeznem Szügyi
László zádorfalvi tanitó barátunkról, ki az elhunyttal évek
sora óta bizalmas viszonyban állván, helyette huzamos
idő óta papi szolgálatokat teljesített, minden dolgaiban
megbízottja, segítője, nehéz betegségében ápolója, vigasztalója volt. A megboldogulttal töltött számos évek kedves
emlékén kivül legyen az ő jutalma nemes öntudata s az
elköltözött bús özvegyének és barátainak elismerése.
Dicsőült barátunk és pályatársunk! engedd meg,
hogy én is áldást mondjak poraidra, mert olykor-olykor
én is melegedtem kebled tüzénél, gyönyörködtem jó kedélyedben, felvidultam kedves társaságodban. Sajgó szívvel adtalak át téged én is a sír pihentető nyugalmának.
Lágyan boruljon hűlt hamvaidra szülőfölded pora.
Viraszszon a hü emlékezet angya'a sirhalmod felett!
KOVÁCS

LÁSZLÓ,

hanvai ref. lelkész:.
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a felekezet nélküli

elemi

iskolában a

másod-tanítói és az ág. hitv. evangelikus segédlelkészi állomás ez év végéig betöltendő. — Fizetés szabad
lakás az iskolai épületben és 5 5 0 forint o. é. — A pályázni kivánó ág. hitvallású evangelikus hitjelöltek
alólirotthoz forduljanak.
Kelt Topporczon, (u. p. Podoliu), 1 8 7 7 . november 5.

Szalag yi
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Mihály,

tátraaljai főesperes.

FRAENKEL B. könyvkiadónál MISKOLCON
épen most megjelent s minden hazai könyvárusnál kapható:

„Bibliamagyarázatok a szószéken".
Irta B A R A K O N Y I
Ára

x

frt

KRISTÓF.

60

Kr.

Ezen jeles könyvről prot. egyházirodalmunk alább irt 3 szakférfia
következőképen kedvezően nyilatkozik :
A kiadó-tulajdonos urnák, egyházi irodalmunk iránt több izben s jelen mü kiadása által is t a n ú sított jó szándókát szívesen előmozdítom, azon nyilatkozatommal, hogy a kiadásra szánt mű, mind tartalmánál,
mind világos s tiszta nyelvezeténél fogva, nyereség lesz egyházi irodalmunkra: ennélfogva tisztelettel ajánlom ezt a lelkész és tanitói karnak. Miskolc, 1 8 7 7 . junius 15.

Kun Bertalan,

superintendens.

Barakonyi Kristóf, ref. segédlelkész ú r „Bibliamagyarázatok a szószéken" cimü művének kéziratát
nagy figyelemmel átolvasván, azt, mint egyházi irodalmunkban hézagpótló müvet,
velős tartalma, könnyen folyó nyelvezete, a szentírásban nagy jártasságot tanusitó, ügyesen használt bibliai
idézetei s általában irodalmi színvonalon álló voltánál fogva, lelkésztársaim figyelmébe s pártfogásába jó
lelkiismórettel ajánlom. Miskolc, 1 8 7 7 . junius 1 6 .
Gyöngyösi/ Sámuel, ref. lelkész.
Tiszt. Barakonyi Kristóf űr által hozzám áttekintés végett küldött
dolgozatát én gondosan átnéztem s mondhatom, hogy ez a mü
irodalmunkban hézagot llótol s tiszta világos nyelven,
nálásával és alkalmazásával van irva ; kívánatos, hogy mennél szélesebb
1 8 7 7 , május 7-én.
cimü
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„Bibliamagyarázatok a szószéken"
a pártolást megérdemli, mert
a szentírási helyek ügyes felhaszelterjedést nyerjen. — Budapest,

Farkas József,

theol. tanár.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs : Farkas József.
Nyomatott: Deutscll M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a.

Huszadik évfolyam.
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Budapest, 1877. november 18.

PROTESTAUS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Szerkesztő- és
KIAD Ó-HIVATAL:
VIII. ker. Mária-utca 10. sz. I. em.

Előfizetési

Hirdetések dija:

cLIj:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

Azon t. előfizetők, kiknek előfízetésök
a mult hó végével lejárt, annak megújítására
felkéretnek.

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

arra, hogy négy hosszú, bennünket egymástól távol
tartott évek eltelte után, újból találkozhassunk, arról
az időközben helyt foglalt egyházi közgyűlések jegyzőkönyvein kivül ily szép számmali együttlétünk is
tanúskodik.

Vay Miklós báró megnyitó beszéde az e hó
15-dikén összeült egyetemes Conventen.
Köztudomásra van, hogy mi reformátusok, csak
egyes, különösebb esetekben szoktuk és nem évenként
tartani Conventeinket, s azoknak összehivatása rendszerént egyik vagy másik Superintendentia kezdeményezése, illetőleg indítványa folytán történik; így ezúttal tiszántúli bitrokonaink felszólítása folytán gyültünk itt egybe; ugyanis ezeknek f. évi ápril havában
tartott egyházkerületi közgyülésök nem késett kimondani „egy a l k o t m á n y o z ó azaz olyan z s i n a t
megtartásának kalaszthatlan voltát, melynek egyedüli
teendője s végcélja az lenne, hogy hazánk összes
reformált egyháza egységes és öszhangzatos alkotmányát, legalsóbb fokától a legfelsőbbig, szervezze és
megállapítsa", e célnak elérhetésére nézve azonban
kikerülhetlennek tartotta „az utolsó 1873-diki General-Oonvent által javaslatba hozott módozat alapján,
egy olyatén, a Superintendentiák részéről teljes határozati joggal s szabadsággal felruházandó a d h o c
C o n v e n t n e k egybejövetelét, mely csupán és egyedül a zsinati előkészületekre szorítaná teendőit; a mint
hogy csakugyan ily értelemben intézte a Debrecenben
tartott áprilisi közgyűlés conventi felhivását a többi
superintendenti ákhoz.
Hogy ezen egyetemes reformált egyházunk mind
inkábbi megszilárdulása céljából, s különben is lehető
legjobb szándékból, eredett indítványt, mindenik testvéregyházkerület, teljes méltánylattal és elismeréssel
fogadta s örvendve ragadta meg a kinálkozó alkalmat

És ime, nekem jutott éltem alkonyán még egyszer a szerencse, Conventünk mélyen tisztelt tagjait,
korelnöki minőségemben üdvözölhetni. Midőn azonban
ezt teszem, nem mulaszthatom el egyszersmind felemlíteni a kezdetben már jelzett s ez esetben legalább
irányadónak nyilvánított 1873-diki General-Convent
abbeli határozatát, mely szeréut azok jövőben jegyzőiken kivül, elnökeiket is esetről esetre választani köteleztetnek, a minthogy e végzés alapján kérem is a
mélyen tisztelt gyülekezetet, hogy annyi jelesebbek
között, ma már leginkább éveim számának köszönhető
elnökségem további folytatásától fölmenteni s a választást foganatosítani méltóztassanak. (Majd az érdemekben megőszült báró egyhangúlag elnökké megválasztatván, következőleg folytatá):

Gyengeségem érzetében is hódolok a tisztelt gyülekezet parancsának s reménylem, hogy aggkorommal
járó fogyatkozásaimat elnéző kegyes támogatása s
elnöktársam ismert szakavatottsága és erélye, lehetőleg ki fogják pótolni.
Conventünk

instituálásához

tartozván

még

a

jegyzők megválasztása, méltóztassanak ez irányban is
nyilatkozni.

(Megtörtént.)

Hátra volna még a conventi képviselő urak névsorának jegyzőkönyvbe leendő igtatása.
Előleges teendőink be lévén ekként végezve, megnyitom a tanácskozásokat.
Noha távol van tőlem, ezeknek akár irányt adni,
akár k e r e t é t kiszabni akarni; de magunk könnyebb
tájékozhatása tekintetéből talán jó lesz mégis, mind
azon egymástól eltérő nézeteket kissé szellőztetni s
lehetőleg összhangzásba hozni, melyek jelen Gonven01

tünkre

vonatkozólag

már

zsinat ügyeivel szorosabb vagy tágabb
állanak;

Hogy ez iránt is előre tisztába kell magánkkal

eddig is fölmerültek s a
kapcsolatban

úgyszintén constatálni azokat is,

jönni, könnyen belátható.
Nem kevésbé szükséges az az iránti megállapo-

melyekre

nézve nem létezik, az egyházkerületek egymással köz-

dás, ha vájjon adjunk-é u t a s í t á s t

lött

tandó egy vagy több hizottságoknak.

s kezeinknél

levő jegyzökönyveiben,

vélemény

a

megválasz-

Számosan vannak ugyanis, kik azt hiszik, hogy

különbség.
Igy példáúl,

ha mérvadók s kötelezők egyház-

ezt tenni felesleges volna, miután

kerületeink határozatai reánk, képviselőikre nézve, úgy

ségtelenül oly

egy a l k o t m á n y o z ó
megtartásának

szakavatott,

választásunk

két-

bizalmunkat teljes mérv-

zsinat

kellő

időbeni

ben bíró egyénekre fog esni, kik minden tekintetben

szüksége

felett

vitatkozni,

képesek lesznek megfelelni fölalatuknak s hitfeleiuk

majdnem idővesztegetés lenne, a mennyiben küldőink

nézetei

iránt

is tájékozva vannak;

mások

ellenben

ezen, kölönben első helyen fölmeriilendhetett s hazai

ugy vélekednek, hogy magokra a megválasztandó bi-

alkotmányunk

átalakulása

zottsági

egészen

alakot öltött s ekként méltán vitássá

más

óta,

a

régiekhez képest

tagokra nézve is kívánatos

kozhatások

tekintetéből,

legalább

leend, ha tájéazon főalapelvek

válandhatott kérdésben már előre egyhangúlag i g e n-

most fognak általunk megállapittatni, melyekre kíván-

nel feleltek.

juk

egyházunk

jobban
Hasonlóan
magára

áll

jelen

a

dolog

conventünkre

bizonyos

tekintetben

kizáró indítvány, illetőleg meghívás folytán s

értel-

mében küldte ide követeit, az jóformán elfogadá, valamint azt, hogy tanácskozásaink ez által
tőleg, a

zsinat

előkészítésére vonatkozó

kirekesztárgyakkal

foglalkozzanak, s így bele nyugodott előre már abba
is, hogy ennek hozandó határozatai, a mennyiben a
jelzett

korlátokon túl

nem

fognak lépni, mindnyá-

junkra nézve kötelező erővel bírjanak. Ugy

annyira,

hogy több oldalról azon meggyőződésnek adatott kifejezés,

mely

lényeges
bőli

szerint alig lenne ez alkalommal más

teendőnk, m'nt

megválasztása,

egy bizottságnak

oly vég-

hogy ez hovahamarébb készítse

el a célba vett alkotmányozó zsinat tervezetét.
Hanem arra
ezen rendszeres
ezen különböző

vélemények

eltérők

s

a kor kivánataiuak

alkotmányát

s szervezetét

Itt
nézetek

tehát

megint tág tér nyílik az eszmék és

kölcsönös

kicserélésére ós a mennyire lehet

egyesítésére.
Hogy mindazon többi vitás elvi kérdéseket, melyek

utolsó

conventünk

óta

s leginkább ez intéz-

ményre vonatkozólag oly élesen állíttattak egymással
itt-ott szembe, nem kivánom

azon alkalommal érin-

teni, midőn épen arra mutatkozik kilátás, hogy megtalálandjuk azon helyes útat, melyen karöltve haladhatunk
felé,

ezen'úl ama szorosabb egyesülési, közös cél

melyet

eddig különböző módokon

igyekeztünk

elérni, igen természetes ós megvagyok róla győződve,
hogy tanácskozásaink folyama alatt is gondosan
minden mellőztetni, mi ebbeli föladatunk

fog

elérhetését

nehezítené.

nézve, hogy mi történjék ez után
munkálattal,

ős

fektetni.

nézve is, mert a mely

superintendentia, a debreceni, minden kétértelműséget

kijavítandó,

megfelelendő

a nézetek, s

összeegyeztetését hiszem

És épen ezért,
kérdésen

túl

csakis későbben ha majd a fő-

leszünk,

fogom a m. és főt. convent

engedelmével azon néhány közérdekű kevés tárgyakat

mig egy rósz azt

fölemlíteni, melyeket részint egyes superintendentiák,

óhajtja, hogy a mondott bizottság munkájának befe-

részint egyesek terjesztettek egyik vagy másik okból

jezése után azonnal üljünk ismét össze annak

előnkbe.

én

egyik

birálása

föladatunknak;

mert

meg-

végett, s a miben ezen folytatólag tanács-

kozandó adhoc convent majd megállapodik, az rögtön

Elmerem
szá/ad

alatt,

mondani,
melyen

hogy

azon

több mint fél

keresztül egyházunk

belélete

úgy terjesztessék sanctio alá, mint már az egyetemes

egyes mozzanatait is észlelve szolgálom felekezetemet,

magyar

nem volt időszak, melyben oly élénken, annyira egy-

reformált

egyház végmegállapodása,

mások a:<t előbb még az egyházkerületek,
házmegyék

retortáján

kívánják

convent, s innen majd mint

befejezett tényt, a korona elibe,

egy-

keresztül vezetni s

csak e hosszadalmas műtétei után juttatni
les

sőt

addig

e kivéte-

protestáns

részről

hangúlag s mintegy
szorosabb

ösztönszerűleg

egyesülésünk

nyilvánult volna

szükségének

érzete,

mint

napjainkban!
A mai

áramlat e cél utolérhetésót a közelebbi

időkben meghiusult próbatételek után egy alkotmányozó

zsinat útján igyekszik megkísérteni, s ez ügyet, mint

valódi példakép lehet, azért, mert az ő nézete Isten,

látjuk, első sorban kezeinkre bizza, mi pedig kétségtelenül

világ, biblia ós Krisztusról nem szorítható az emberi

azon leszünk, hogy

hitvallások

e bizalomnak legjobb belátásunk

szerint megfeleljünk; mert hiszen érezzük

azon formájába, melyben a mienk van ?

mindnyá-

Habár a te gondolatod más mint az enyim Isten kor-

jan, hogy ha szerencsésen oldjuk meg ebbeli fölada-

mányzása felül a világban, váljon nem lesz-e ez törpe

tunkat, ugy nem csak saját hitfelekezetünk
s anyagi jólétének teszünk szolgálatot,
mind magyar

de

szellemi
egyszers-

hazánk mind inkább fejlődő alkotmá-

nagysággá

a fődologgal szemben, midőn

mindketten az örök Istennek

te és ón,

egészen ós utógondolat

nélkül oda engedjük magunkat ? Ha mindjárt te más-

nyos és ereklyeként óvott nemzeti életében is mentől

kiut fogod is

méltóbban fogjuk azon helyet betölthetni,

melyet az

viszonyát Istenhez mint én, ha mindjárt ellenkező né-

s melyet

zetben legyünk is az evangyeliomok tudósításai felül,

mint védurunk oltalmazó paizsa

még is nem mellék dolog-e a fődolog mellett, hogy

isteni

gondviselés

számunkra

Felséges királyunk,

kimutatott,

alatt, annak idején már egyszer megállottunk.
Ezek voltak azok, melyeket
teni

bátorkodom

s melyek

előlegesen

fel Jézus Krisztus lényegét,

és az ö

Jézus Krisztus élete bennünk hatalmassá legyen,

felemlí-

után nincsen részemről

az

ő lelke vezessen ós kormányozzon ? A miben mi egymással

torzsalkodó

evangy. keresztyének

egyezünk,

egyelőre más hátra, minthogy újból kikérjem a főt.

Jézus Krisztus lelke, még is csak sokkal inkább, vég-

és m. convent tanácskozásai közben tőlem

telenül nagyobb, mint mi bennünket elválaszt, habár

vonandó bizalmát s

meg nem

ez utóbbi is jelentőségteljesnek látszik. Távolból tekintve

kegyességót.

nagy közbevetésnek látszik, mi a pártok ós irányok közt
létezik. De ha közelebbről nózzük, ez a közbevetés elenyészik, összeszorul. H a a harc homokját szemeinkből

A lélek egységéről.

kitörüljük, és oda áttekintünk, lehetetlen, hogy testvér

Próba beszéd, tartotta HCSSBACH lelkész a berlini szt. Jakab
templomban, május 13-án.
(Vég-e.)

szemmel

ne találkozzunk,

gyességnek ugyanazon tüze ég, mint a mienkben. A
bennünket elválasztó közbevetést áthidalhatjuk és mint

Ugy de azt mondják : nagyobb az, mire nézve

keresztyének egymásnak testvórkezet nyújthatunk, azon

nem értünk egyet, mint a miben megegyezünk. Szá-

vallomással;

nandó

Atyánk,

csalódásnak

tásra kétszeresre

tartom

ezt

a melyben az őszinte ke-

részemről, ez

nemmel kell felelnem.

állí-

Mert mi a

fődolog a keresztyénségben? Beleegyezéstekre számitok:

még is neküuk egy a mi Istenünk és

mi még is egy Urnák szolgálunk,

a Jézus

Krisztusnak, minket még is egy lélek lelkesít.
Képesek vagyunk erre, azaz, a bennünket elvá-

nem más, mint az igaz keresztjén élet, az élő szív-

lasztó ellentétekben nem fekszik a lehetetlenség.

jóság. Ez pedig abban áll, hogy Jézus Krisztus élete

nincs-e meg bennünk

hatalmassá és erőssé váljék mi bennünk,

hogy az ő

komolyan egymáshoz közeledni, ós próbát tenni, hogy

lelke teljesen áthasson és ösztönöz/ön ; ez pedig úgy

a válaszfalakon túltéve magunkat egymásnak -testvér

történik,

jobbot nyujtsunk ? Csalódásban ne ringassuk

ha az ember teljesen oda engedi magát az

De

a mi sziveinkben? Ákarunk-e

magunkat

örök Istennek, ha egész lelki erővel azon van, hogy

az akadályok nagysága felül, melyek utunkban állanak,

minden ő gondolatát, akaratát és érzetét Isten lelke

melyek bennünk léteznek. Az idők folyamára az elő-

has^a át. És ez a kegyesség, ez az élet még is csak

ítéleteknek egészen özöne halmozódott össze a keresz-

meg van mind a két táborban ? Csak nincs feltéte-

tyének szivében, a mely előítéleteket az emberi szívből

lezve attól a nézlettől,

kitépni,

a mely bennünket elválaszt?

rettenetes nehéz, Könnyebb a vaknak az ő

Mert a mikor gondolatunkat ós ismeretünket az igaz-

látását vissza adni, mint az embereket előítéleteikből

ság lelke hatja át és határozza meg,

kigyógyítani. A gyanakodásnak egész vetése nőtt fel

akaratunkat a

megszentelés lelke vezeti, vallásos érzésünket

a fiúság

egyházunkban a különböző irányok közt. Minden kez-

lelke hordozza, és lelki erőnk a szeretet szolgálatában

deményezés az orthodoxia

részéről,

még oly

tiszta

áll, akkor csak igaz keresztyéni kegyességről, keresz-

szándók vezesse is, a minő népéletünk bajainak orvo-

tyéni életről lehet szó bennünk. Hogyan tehát ? Meg-

solása, azonnal a másik oldalon gyanúval

tagadjuk-e a testvérjobbot azon mi társunktól,

hogy t. i. hierarchiai törekvést visz véghez, a lelki-

talán

nekünk a keresztyéni

a ki

kegyességben ós életben

isméret elnyomásán dolgozik.

fogadtatik,

Míg ellenben az a szol81*

gálát,

melyet

a másik fél a keresztyén

szabadság

érdekében végez, még oly szerény és igazolt
is, a másik

legyen

részen azon ellenvetésre talál,

hogy a

tőknek tetszenek, ne legyetek elhamarkodók az ítéletben, hanem vizsgálódjatok szeretettel, mely mindeneket
remél,

váljon

a

mi

nektek

idegenszerű,

abban az

hitetlenségnek készül magát karjaiba vetni.

érves hüvelyben, nem-e ugyanazon Urnák lelke lakozik,

De még is egy a bizonyos dolog:

ha meg van

mint ti bennetek. Vajha igaz komolysággal tennétek,

is a lélek egysége egyházunkben, kötelességünk, kik

ezer esetben teljesülne ide vágólag is az irás szava :

az egyetértést

„Keressétek és megtaláljátok", és a kik fölött most

inkább

szeretjük

mint a szétvonást,

hogy ezt az egységet fen tartsuk a békességnek kötele

oly könnyedón

által, mely bennünket

fűzne össze. Mindenek előtt azonban fordítsuk igye-

látszik is e feladat,

körül vesz.

Habár nehéznek

hozzá kell látnunk,

és minden

pálcát törtök, azokkal a béke kötele

kezetünket saját szivünkre.

egyes tegye meg a magáét a maga részéről. Az apostol
így biztat: Igyekezvén megtartani a lélek egységét.

hogy idegen véleményt eltűrni nem akarunk,

A hol szorgalomról van szó, ott

komoly, hosszú ós

legjelentéktelenebb dolgokban sem, mennyivel kevésbé,

A béke kötele magától

ha oly dolgokról van szó, melyek vallásos életünkkel

nem fonódik testünk körül, mától holnapig nem va-

szoros kapcsolatban állanak, avagy oly vallási nézle-

gyunk vele kószen ; nem gyermekjáték a lélek egy-

tekről, melyek

ségét megtartani, minden erőnk felhasználását igénybe

közel vagyunk ahhoz, hogy a leggyöngédebb

veszi.

összerezzent

kitartó munka követeltetik.

Mit kell tehát tennünk?

igyekezz napjaink ellentéteit

Rosz tanács volna:

elsimítani,

elleplezni.

fogva

Mi emberek már termá-

szetünknél

türelmetlenek

úgy

ós sért,

el akarják venni a

vagyunk,

annyira,
még a

szólva szivünkhez nőttek.

Oly

érintés

hogy nyomban azt gondoljuk,
mi hitünket,

és

elveszítjük

a

szerető férfiúról feltenni,

józanságot, a mely szükséges arra, hogy megismerjük,

hogy meggyőződésót elrejtse ! És ha lehető volna is,

miszerint még is meg van a léleknek egysóge. Köny-

a tudomány vívmányai ezer meg ezer nyílásokon ha-

nyen azt gondoljuk, hogy a harag tüze bennünk isteni

tolnak be a nép közé,

melyek a régi egyházi néze-

tűz, pedig csak a meggondolatlan szenvedélyessógnek

teket átváltoztatják, ós mohó szomjjal nyeleinek. Nyíl-

izzója. Ha ellenkezőleg a lélek egysóge és az egyház

tan ós világosan kell erről szólani, hogy megmutassuk,

bókéje sziveden fekszik, légy rajta, fegyelmezd a te

hogy ez által a keresztyénség magva és lényege, hi-

szivedet komolyan, hogy

tünk ós kegyességünk érintetlen h agyatik. Azért arról

a lelkeket, Istentől vannak-e, mindenek előtt a saját

Mint lehetne az igazságot

világosan tudja megbírálni

szó sem lehet, hogy a szellemek megszűnnek egymásra

szív hullámzásait, hogy tüz-e az, mi ott kigyulad, a

csapni. Nyilt csatában dííl el az ellentétek sorsa nap-

szent léleknek tüze,

jainkban.

De ha már Isten akaratából harc idejében

fanatismusé, a mely minden táborban, minden oldalon

élünk, annyival inkább szükséges, hogy minden igye-

fellelhető. Óva őrizd azért magadat, nehogy vak buz-

kezetünket arra fordítsuk, hogy a szellemek harca és

góságodban a béke kötelét, mely téged felebarátoddal

vagy pedig egy megszenteletlen

tusája alatt öntudatával bírjunk az egybekötő léleknek,

egybeköt, szótmesd és az ég tüzét hívjad alá azokra,

hogy ne felejtsük, miszerint

kik egy léleknek gyermekei.

egy Istennek

gyermekei. Igy azután lehetséges,

vagyunk

hogy ezen harco-

Lelkiismeretetekre kérdlek titeket, szorgalommal

kat nem folytatjuk harag és szenvedélyes elkeseredet-

kerestétek és megtartottátok-e a lólekegysóget ? Min-

séggel, hanem nyugalommal, mint olyanok, kik nem

den párt ós minden álláshoz fordulok.

a magok

lehet-

fórfiú, midőn te egy orthodox paptól oly nyilatkozatot

a melyet

hallasz, a mely a te világ- ós óletnózletedtől idegen,

nem halálos ellenségek vívnak, hanem kiket különfé-

mily hamar készen vagy a te ítéleteddel: pap, kép-

séges,

dicsőségét, de az igazságot keresik,

hogy ezen harcok

olyanná válnak,

lesógek mellett is a szeretet és a béke köt össze.
Mindenekelőtt

arra van szükség,

irányban szorgalmatoskodjunk.
a mi felebarátinkra.

Ha

hogy

mutató.

kettős

Elsőben is tekintettel

az első benyomásra

nem

Te liberális

De hogy ő benne is igaz őszinte

szívnek

kegyessége lakik, a melyen te is példát vehetnél, azután
nem tudakozódtál.
lélek egységét?

Kérlek,

ez teszi-e

megtartani a

Te orthodox fórfiú, te orthodox nő,

hallatszik át tőlök az ugyanazon léleknek szava, egósz

ha te egy liberális papot hallanál, a ki oly nézeteknek

erélylyel legyetek r a j t a ,

ha

hódol, melyek a régi egyházi tanokkal nem egyeznek,

nézetek állanak, melyek első

mily hamar kószen lennél az itólettel: „hamis próféta,

előttetek nyilatkozatok,

hogy

megtaláljátok;

tekintetre nektek idegeneknek, visszataszítóknak,

sér-

hitetlen farkas báránybőrben, béres, ki a nyájat félre

vezeti. De ugy-e azután nem tudakozódtál, hogy váljon
nem-e azon őszinte kegyesség van ő henne,
benned,

mint te

váljon nem-e az a lélek az igazság, a meg-

!

ha ideje és órája itt lesz,

ujabb lelki fuvalmat is

bocsát a keresztyénség fölé. És e lélek fuvalma következtében

lehullanak

a

válaszfalak

—

eloszlanak

a

szentelés, a fiúság és szeretet lelke hatalmas-e ö benne,

felhők, melyek tekintetünket meghomályosították, hogy

váljon rajta is nem-e Jézus Krisztus élete bizonyult

a testvér a testvérre nem ismert r á ;

be, váljon neki is,

egyedüli

lyen, hol előbb csatahely volt, zajos csaták helye, be-

Ez a z : igyekezni meg-

teljesül az üdvezitő Ígérete : „Lészen egy akol ós egy

nem-e

Jézus Krisztus

vigasza életében halálában ?

tartani a lélek egységét ? Valljuk meg alázattal, hogy

ós azon a he-

pásztor" Amen !

mi mindnyájan vétkeztünk és nem iparkodtunk keresni
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ós megtartani a léleknek egységét. Azért nem tudott
jelenséggé lenni és a béke kötele a lélekben egyeseket összekötni.
De ennél maradjunk-e ? Belső viszály és elégület-

ISKOLAÜGY.

lenségnek legyen a mi egyházunk szinhelye ? Várjunk,
míg az ellentétek belsőleg megszűnnek ? Az idők jelei
sürgetőleg

intenek az egységre.

galmainak,

a melyek

népünk

A kor vészes moz-

Az iskolaszékek

szervezete a zólyomi ág. ev.
esperességben.

szivét megmórgezéssel

fenyegetik, vallásától, kegyességétől megrabolni akar-

I. Az iskolaszék alakulása.

ják, egész erővel szembe szállani kell; de ezen rom-

1. §. Minden egyházközség, mely népiskolát tart
fenn, valamint minden külön iskolaközséget képező fiókegyházközség köteles iskolaügyeinek vezetésére egy iskolaszéket választani.
Ezen iskolaszékek tagjainak száma nem lehet kevesebb 5-nél és nem lehet több 19-nél. 1000 vagy kevesebb
lelket számláló egyházközség választ 5—7 tagot, 1000-től
3000 lélekig legfeljebb 13-at, 3000—6000 lélekig legfeljebb 19-et. Egyébként, több egymáshoz közel fekvő
község, illetőleg egy egyház összes iskolaközségei alakíthatnak egy közös iskolaszéket.

boló hullámzásnak összesen mindnyájunknak mint egy
ember,

kellene elébe lépni, elfeledve,

mi bennünket

elválaszt a mellett a nagy közös mellett, mit megmentenünk kell. Meghallgatatlanul eresszük-e el mellettünk
az apostol

intését:

Igyekezvén

megtartani

a

lélek

egységét a békességnek kötele által ?
Munkára f e l ! komoly munkára, melyet magunkon
kezdjünk m e g ! Tépjük

ki és arassuk

le a

gyanak-

vás ós előitóleteknek gonosz vetéseit, melyek a keresztyének közt fölburjánzottak; küzdjük le azt a hajlamot, mely mindég azt keríti elé, mi elválaszt, ós mi
egyesít; nem becsüli, azt a harc heve és porában meghomályosodott szemet tegyük világossá, hogy megismerjük az ugyanazon lelket, mely a keresztyénekben lakik;
szélesítsük ki a szivet, hogy különfólesógünk mellett

2. §. Az iskolaszék tagjai anyaegyházakban az
anyaegyházi közgyűlés által a presbyterium javaslata
folytán, fiókegyházakban pedig az ottani szavazatképes
egyháztagokból alakított választó gyűlés által választatnak 3 évre, mely idő letelte után a tagok újra választhatók.

3. §. Választhat az egyháznak minden önálló s az
bennünk v a n ; i egyház-iskolai szükségletekre rendesen adózó férfitagja,
kivéve azokat, a kik : a) a cs. és kir. hadseregnél vagy
és a mi törekvésünkön téves, hibás, beteges, gyógyíttengerészetnél, valamint a honvédségnél tettleges katonai
suk a szeretet hatalmával. Óh ha egyházunknak minden
szolgálatban állanak ; b) valami bűntett miatt vizsgálati
t a g j á t megszállná e buzgóság a lélek egységét kelenfogságban vannak ; c) valami bűntény miatt elitéltetteky
dővé tenni, egyházunk valóban hegyen épült város . büntetési idejök tartamára; d) csőd alatt állanak.
lenne, melyet mindenek látnak, oly hely lenne, hol
Választható minden választó, kinek azonban minden
Isten békéje lakik, hajlók, melyben Isten együtt lakik
esetre irni és olvasni tudnia kell.
az embereknél. — Ugy de Isten országában nincs
4.
Az emigy megválasztottakon kivül hivatalbóli
tagja az iskolaszéknek a lelkész illetve a lelkészek, vaugy, hogy ma vetünk, holnap a r a t u n k ; hosszú idő
lamint a helybeli tanitó is, ott pedig a hol több tanitó
kell neki, míg a vésztől felkavart hullámok lecsendevan, a tanítótestület által a maga kebeléből választott
sülnek. De csak ne legyünk restek; tegye meg kiki
képviselő vagy képviselők.
a magáét, és a segítő erő onnan felül elérkezik.
Választ pedig a tanítótestület, ha 5 rendes tanitó
Hatalmas segítőnk van nekünk. Pünkösdhez készülünk.
van, egyet, 12-ig kettőt, és minden további tiz tanitó
Isten, ki az ő lelkét a keresztyénség felett kiöntötte,
után egyet.
is eltürjük egymást a lélekért,

mely

5. §. Az iskolaszéki tagoknak névsorát az egyház
Írásban bejelenti a körlelkészi hivatal utján az esperesnek,
valamint közvetlenül a tanfelügyelőnek.
6. §. Az iskolaszék elnökségét az egyház ikerelnöksége, tehát a lelkész, illetve az igazgatólelkész és a felügyelő képezi.
Ott a hol felügyelő nincs, a lelkész az elnök, kinek oldala mellé a világiak közül egy alelnök választatik, ki a lelkészt szükség esetén helyettesíti.
Lelkész nem létében a helyettes lelkész (administrator) foglalja el annak helyét, s ha ilyen nincs, a felügyelő, illetve az alelnök maga végzi az iskolaszéki elnök teendőit.
7. §. Ha a lelkész betegség vagy más fontos okok
miatt az iskolaszék ülésein hosszabb ideig részt nem vehetne, ez esetben helyettesítheti magát a segédlelkész
által
ugy azonban, hogy ez mindig csak tanácskozási
szavazattal bír az iskolaszék ülésein.
8. §. Az iskolaszék tagjai az elnökség által összehívott alakuló gyűlésben mindenek előtt ünnepélyes fogadalmat tesznek, hogy kötelességeikben híven fognak
eljárni, melyek nekik azon alkalommal kellőleg megmagyarázandók.
A megalakult iskolaszék azonnal választ a maga
kebeléből: a) ha szükséges egy alelnököt; b) szükség
szerint egy vagy több jegyzőt; c) az iskolák száma szerint egy vagy több gondnokot, ki az iskola vagyonát
— ha ilyen van — jövedelmeit s kiadásait az egyház és
iskolaszék utasítása szerint kezeli s évenként az iskolaszék
elé részletes és okmányokkal igazolt számadást terjeszt.
Gondnokká egyébbiránt az iskolaszék körén kívül
álló, jellembeli megbízhatósága, ismert rendszeretete és
pontossága mellett kellő vagyoni biztosítékot is nyújtó
egyén is választható, kinek az iskolaszéki üléseken szintén szavazata van. Ily esetben azonban a gondnok külön
fölesketendő a következő eskü szerint:
B En N. N , esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú
és Sz. Lélek, egy igaz Isten, hogy mint az N.-i hitközség iskolaszékének gondnoka minden teendőmet lelkiismeretesen teljesítem, az iskola és egyház javát tehetségem
szerint előmozdítani iparkodom, minden reám bízott vagyont és jövedelmet lelkiismeretesen kezelek és azt pontosan fordítom rendeltetésére. Isten engem úgy segéljen !"
Ha iskolai gondnokká az egyház gondnoka választatik, a külön felesketés nem szükséges. — Ily esetben
is azonban az iskolai számadások a tisztán egyháziaktól
külön vezetendők.
Az alelnök, jegyzők és gondnokok választásáról az
iskolaszék az egyházközséget, a körlelkészi hivatal utján
az esperesi hivatalt, és közvetlenül a tanfelügyelőt értesíteni köteles. (Y. ö. 5. §.)
9. §. Az iskolaszék negyedévenként tart rendes
ülést. Szükség esetén, vagy ha a tagoknak legalább fele
kívánja, az elnökség akármikor hívhat össze gyűlést, a
lehetőségig előre tudatván a tanácskozás főbb tárgyait.
Az ülésekről rendes jegyzőkönyv vezetendő.

Az iskolaszék üléseiben minden határozat a jelenlévők általános szavazattöbbségével hozatik. Szavazat
egyenlőség esetén az elnökség szavazata dönt; ha kettős
elnökség van, a hivatalban idősb elnöké a döntő szavazat.
10. §. Az iskolaszék, mint az összes hívek választásának kifolyása egyenesen az egyházi közgyűlésnek van alárendelve, ettől veszi át utasításait, ennek felelős minden
intézkedésért, ennek számol be működésével.
II. Az iskolaszék teendői.
A) Az iskolai

ügyekre

nézve.

11. §. Mihelyt egy tanitói állomás üresedésbe jön,
ezt az egyháznak bejelenti, azt az állomás mielőbbi törvényes betöltésére felszólítja, s egyúttal a tanításnak
szakadatlan továbbfolyása iránt a legszükségesebb ideiglenes intézkedéseket megteszi.
Az egyház utasítása értelmében a választáshoz szükséges előintézkedéseket megteszi, nevezetesen a pályázatot kihirdeti, illetőleg az alkalmasoknak vélt egyéneket
próbatétre meghívja, a pályázóknak névsorát netaláni
folyamodványaik s bizonyítványaik tartalmának kivonatos
megjelölése, valamint saját véleményének kifejtése mellett az egyháznak bejelenti.
A választási jog magáé az egyházi közgyűlésé —
a választásra nézve fennálló egyházi szabályok megtartása mellett.
12. §. A megválasztottat, ha ez az esperesség által
megerősített hiványt elfogadta, jelenlétében a körlelkész
által hivatalába ünnepélyesen bevezetteti, és ha az legelőször lép tanitói hivatalba, a bányakerületi utasítások
IV. rész 6. §-ában előirt minta szerint felesketteti.
13. §. Véleményes előterjesztést tesz az egyháznak
netán szükségelt rendes vagy segédtanítói állomások felállítása iránt.
14. §. Az iskolába járni köteles gyermekeket a
lelkész közbenjöttével a községi elöljáróság által évenként
a szorgalmi idő kezdete előtt pontosan és lelkiismeretesen összeiratja és szigorúan felügyel arra, hogy azok az
iskolát rendesen látogassák. A mulasztók szüleit vagy
gondviselőit ehő ízben meginti, aztán a mulasztások
jegyzékét minden két hétben a községi elöljáróságnak a
büntetések kiszabása és végrehajtása végett átadja, attól
a behajtott büntetési pénzeket átveszi és az iskola javára
fordítja.
15. §. Intézkedik arról, hogy az iskolák a szükséges tanszerekkel és taneszközökkel fel legyenek szerelve.
16. §. Beszerzi a szükséges tankönyveket és szigorúan felügyel arra, hogy az iskolákban olyan tan- és
kézikönyvek s taneszközök, melyeket az illetékes egyházi hatóság vagy az állam megtiltott, ne használtassanak.
E szerint az engedélyezett vagy előirt és az iskolákban használandó tan- és kézikönyveknek s az azokhoz tartozó taneszközöknek az esperesség pecsétjével el-
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látott lajstromát készen tartja és kívánatra a tanfelügyelővel vagy annak helyettesével közli avagy előtte felmutatja.
17. §. Grondoskodik arról, hogy iskoláiban az egyházi főhatóság által megállapított tanterv pontosan követtessék, melynek alapján a tanítókkal egyetértőleg évről
évre megfelelő órarendet megállapít, azt a tanitó által a
tanterem falára kifüggeszteti és szorosan követteti.
18. §. Felügyel arra, hogy minden iskolában meglegyenek és rendben tartassanak és vezettessenek az
iskolai rendtartáshoz szükséges felvételi, anyakönyvi és
mulasztási naplók, s a tanfelügyelő kivánatára mindenkor
felmutattassanak.
19. §. Szigorúan megtartatja a népoktatási törvény
54. §-ában előirt szorgalmi időt. Meghatározza tehát az
esperesség rendelete értelmében az iskolai év kezdetét, s
kellőleg és ideje korán közhírré tevén ezt, s kitűzvén
ugyanakkor a beiratás napjait, gondoskodik arról, hogy
úgy a mindennapi, valamint az ismétlő iskolába járni
kötelesek az egész szorgalmi idő alatt látogassák az iskolát. A gyenge testalkatú, elmebeteg, gyenge, siketnéma
stb. gyermekeket orvosi bizonyítvány alapján az iskola
látogatásától felmenti. Megállapítja egyszersmind azon
napokat, melyeken az iskolai oktatás szünetel.
20. §. Intézkedik közegei által arról, hogy az esperesség vagy a község utján bekivánt iskolai statistikai
kimutatások a kellő időben és pontossággal kitöltve
beküldessenek.
21. §. Felügyel arra, hogy a tanitó az esperesség
engedélye nélkül mellékhivatalt ne viseljen.
22. §. Az iskolákat hetenként legalább egyszer
kiküldött tagjai által meglátogattatja. Itt azonban megjegyeztetik, hogy a kiküldöttnek nem szabad a tanításba
keverednie, hanem csakis az iskolát megvizsgálnia és a
tanitás menetét figyelemmel kisérnie. Tudomást szerez
magának arról: vájjon a gyermekek rendesen járnak-e
az iskolába? Vájjon a tanitás imával és énekkel kezdődik és végződik-e ? Vájjon a leányok a fiúktól elkülönítve vannak-e? Mire van szüksége az iskolának? Mi
kívánságai vannak a tanítónak iskolájára nézve ?
Látogatásának napját bejegyzi a tanítónak e célra
elkészített jegyzőkönyvébe, a tapasztaltakról pedig jelentést tesz az iskolaszéknek.
23. §. Felügyel a tanítók erkölcsi magukviseletére,
kötelességük hű és pontos teljesítésére, a gyermekekkel 1
bánásmódjukra. A hanyag vagy rosz magaviseletű tanítót
meginti s ha ismételt intése sikertelen marad, bejelenti
ezt az egyházi közgyűlésnek, mely szükség esetén a kellő
lépéseket az esperességi elnökségnél megteszi.
24. §. Az iskolai fegyelem ügyében, valamint a
tanítók és szülők közt fennforgó panaszokban elsőfokúlag
határoz, határozata ellen mindkét fél 15 nap alatt az
egyházi közgyűléshez fellebbezhetvén.
25. §. A tanításnál észrevett hiányokat, a mennyire
ezt saját közbenjárása által teheti, elhárítja, ellenesetben
bejelenti azokat az egyházi közgyűlésnek.

26 §. Az egyház álta! megállapított tandijaknak
és iskolai illetékeknek felemelése vagy leszállítása iránt
indokolt javaslatot terjeszt az egyházi közgyűlés elé. A
szegény gyermekeknek a tandijt elengedi.
Ezen intézkedései által azonban nem szabad a tanító hiványilag biztosított jövedelmének csorbát szenvednie ; minélfogva oly alapnak előállításáról gondoskodik,
melyből a szegény gyermekek illetékei fizetendők, sőt
azok a szükséges könyveket és tanszereket, esetleg ruhát
is, kaphassák.
27. §. Az évi nyilvános vizsgákon küldöttei által
részt vesz.
28. §. Az országos nyugdíjintézetbe fel vett tanítót,
ha az az egyházba beköltözik vagy lakhelyét változtatja,
azon hely nevével együtt, a honnan jött, vagy a hová
költözött, a tanfelügyelőnél azonnal bejelenti.
29. Átalában felügyel arra, hogy az iskolai törvények és az egyházi hatóságoknak az iskolaügyre vonatkozó rendeletei pontosan végrehajtassanak,
30. § Összes működéséről legalább egyszer évenkint, sürgős és íontosabb esetekben azonban akár mikor,
kimerítő jelentést tesz az egyháznak.
B) Az iskola

anyagi ügyei

körül.

31. §. Evenkínt kellő időben az iskolai költségvetést
az egyházi közgyűlésnek jóváhagyás végett beterjeszti és
annak határain belül kezelteti gondnoka által az iskolának bevételeit és kiadásait.
Előre nem látott, nagyobbmérvű szükségletek fedezése iránt indokolt előterjesztést tesz az egyháznak.
32. §. Az iskola javára kezeli, illetőleg a gondnok
által kezelteti az iskolának mindennemű alapját és vagyonát, melyet az egyháztól leltár mellett átvesz és azzal
egyetértőleg gondoskodik annak gyarapításáról.
Azon esetben, ha ily alapok az alapítványozónak
határozott akarata szerint más által kezeltetnek, ezeknek
helyes kezelésére felügyel.
33. §. Gondoskodik arról, hogy az iskolai gondnok
az egyház pénztárából az iskolai szükségletekre kellő
összeget negyedévenként előre rendesen megkapja, az
összes szükségle'eket (beleértve a tanítók fizetését) fedezze, évenként kellő időben okmányolt számadását megvizsgálás végett eléje terjessze. Az iskolaszék áltel megvizsgált számadás felülvizsgálat végett az egyház elé
terjesztendő.
34. §. Az egyházzal egyetértőleg intézkedik az
iskolai épületeknek kellő fenntartásáról és javításáról.
Különösen pedig felügyel arra, hogy az iskolai épületek
csakis az esperesség által megerősített terv szerint, megfelelőleg a népokt. törvény 27. 28. §-ainak emeltessenek
s illetve átalakíttassanak.
35. §. Az iskolai leltárakat elkészítteti és rendben
tartatja.
Jegyzette és kiadta :
MOCKOVCSÁK JÁNOS,
esp. jegyző.
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i tisztelettel. Egy rendszeresen kidolgozott egyházi beszédet
: végig hallgatni, egy napra elég, legalább nekünk mai
KÖNYVISMERTETÉS.
embereknek ; igen de népünk, mely a hét többi napjain
ugy is el van foglalva világi dolgokkal, szeret a vasárnap
délesti óráiból is Istennek, jobban mondva önlelkének
„Bibliamagyarázatok
a szószéken" s fügáldozni. Mivel segiti már a lelkész ekkor a vallásos buzgelékül néhány egyházi beszéd. Irta Barakonyi
Kristóf
góság szárnyait ég felé emelkedni, avagy hívében a
ref. s.-lelkész. Miskolc. Fraenkel B. tulajdona
1878.
vallása iráuti érdekeltséget s az Ur háza iránti szeretetet
Ára 1 frt 60 kr.
éleszteni ? Felelet: a heidelbergi kátéból felolvassa előtte
ismét azt a két-három kérdést, melyeket ezelőtt egy, tiz,
Biblia és biblia. Ez az a mit mi protestánsok, ha
ötven évvel is felolvastak már előtte, és azokat megmavallási dolgokról beszélünk, negyedfélszáz év óta legtöbbgyarázza
úgy, hogy sem a magyarázó sem a hallgató
ször emlegetünk. Nem kellenek nekünk páterek, pápák,
nem érti, sőt napjainkban már többször azokat nem is
hagyomány, zsinati végzések, hanem kell egyedül a bibhiszi. A káté magyarázatok kora lejárt.
lia. Ez a mi hitünk forrása, támasza, vallásos életünk
Nem sokkal üdvösebb volna-e már a vasárnap délutáni,
kizárólagos szabadalmazott szabályozója, ezt kell nekünk
sőt a téli időszakban egy némelyik hétköznapi istenitisztelet
tanulmányoznunk, ezt kell egyházi férfinak és laikusnak
alkalmával is bibliamagyarázatokat tartani ? és ezek által
éjjel és nappal forgatni.
híveinknél a bibliában való jártasság hiányát pótolni, a
De hát forgatjuk-é ? Messze vagyunk mai napság
biblia
olvasásában s értelmezésében őket kalauzolni, s a
attól a kortól, melyben hazánk főurai, országos gondokdélesti istenitiszteletet érdekesebbé, több lelki haszonnal
kal elfoglalt fejedelmi férfiai s úrnői büszkeségüknek
tartották, hogy a szent irást 20-23-or keresztül olvasták; járóvá tenni ?
A fent címzett munka irója előtt is kétségkívül
a melyben a középrendű családoknak ugy férfi mint nő
ezen
kérdések
lebegtek, és midőn ő ezekre a nép között
tagjai a kisebb-nagyobb összejövetelek alkalmával beszélszerzett még csak egy két évi, de azért alapos tapasztagetésük egy részének tárgyaivá a bibliai eseményeket s
talatai után igenlő választ adott lelkében, kidolgozta,
a hittani kérdéseket tették; vagy a melyben a jobbágymajd világ elé bocsátotta az ezen füzetben közzé tett
családok fejei, mint megannyi utóképei az őket 3-4 ezer
húsz bibliamagyarázatot, főként azon célból ugyan — a
évvel megelőzött pátriárkáknak, a téli hosszú estéken
mint ő szerényen megjegyzi előszavában, — hogy ez
gyermekeik s cselédek előtt bibliát olvastak, s ennek
által felhívja a protestáns theologiával foglalkozó egyházi
egyes mondatai felett elmélkedtek.
férfiainkat, miszerint adjanak mihamarabb az egyházi
Ez a kor előttünk, maiak előtt, már csak hirből
szószék számára népies nyelven irt bibliamagyarázatokat.
ismeretes. S a mi korunk után következik egy a régitől
Szerintünk azonban e füzet kiadásának más eredménye
még inkább elütő kor, a mi nyomunkba egy nálunknál
is leend. Hathatósan fog ez a bibliamagyarázatok behomég bibliátlanabb nemzedék lép. Mi még tanultunk 104
zatala mellett agitálni.
Hübner-féle elbeszélést, tanultunk kis kátét, heidelbergi
Távol legyen tőlünk, hogy a kezdő ifjú iró ezen
kátét, és igy a főbb vonásokban megismertük a szent
munkáját a korszakalkotó művekhez akarnók hasonlítani,
Írásnak ugy történelmi, mint hittani részeit. De a
sőt nagyon jól tudjuk, hogy az olvasók fognak benne
közös iskolákból, vagy akár a világi tantárgyakkal
felfedezni kisebb-nagyobb hiányokat, nem egészen helyes
elhalmozott felekezeti tanodákból, hát még a divatos
Írásmagyarázati, hittani, történelmi, archaeologiai nézetenőnöveldékbol kikerülő ujabb nemzedéknek mi jártassága
ket és ismereteket, sőt hogy néhol — bár csak ritkán —
leend a bibliában ?
találni fognak e munkában oly szavakat s kifejezéseket
És mégis ! Mi protestánsok mégis kell hogy ragaszis, melyek a „népszerű" jelzőnek nem felelnek meg telkodjunk e mi egyedüli alapunkhoz, kell hogy ennek tanulmányozását, ismerését minél szélesebb körben sürges- jesen, s melyek bizonyságot tesznek a felől, hogy szerző
nyelve nem szokott le teljesen a theologusi tanfolyam
sük, érvényesítsük; küzdenünk, fáradnunk kell, hogy
hallgatása alatt elsajátított tudományos műkifejezésekről;
hitsorsosaink serege az élővizek forrásától messze el ne
de azért talán e füzet mindegyik olvasójának keblében
távozzék. Ha a kor szelleme elfordította a hívek érdefelébred az a gondolat, hogy nagyon helyes azon út,
keltségét e drága szent könyvtől, kell ujabb módról
melyen
eme füzet irója elindult, hogy híveinkhez, kivált
gondoskodnunk, mely azt ahoz ismét visszatérítse.
falusi gyülekezetekben az őréhez hasonló módon kell néha
Másrészt ismeretes dolog, hogy lelkészeink egy része
szólanunk, hogy igy azokat a bibliával megismertessük,
mennyire meg van akadva a vasárnap délutáni isteni-

velük a bibliát megkedveltessük, és vallástörténelmi isme- i
reteiknek hiányait kipótoljuk.
Húsz biblia magyarázat van a füzetben, és e húsz
mondhatni rövid magyarázat egy kis theologiai könyvtárt
tartalmaz népies kiadásban. Felmutat szerző hallgatói előtt
egy-egy darabot a mózesi törvényekből, Izráel, majd ismét
egy-egy darabot az első keresztyének életéből, vallásos
szokásaiból, ünnepeiből, az első zsinatok határozataiból
stb., és ezeket teszi úgy, hogy soha nem feledi el, miszerint ő neki a szószéken nem az a hivatása, hogy törté- 1
nelmet vagy régiségtant tanítson, hanem hogy a vallásos
hitet, buzgóságot éleszsze, a szívet nemesítse, az erkölcsi
tetterőt fejleszsze.
Tájékozásul ide igtatom a karácson délutánjánra
írt bibliamagyarázat tartalmát. Szövegül Luk. 1, 1—3 és
2, 1—11 van felvéve. Mielőtt ennek magyarázatába bocsátkoznék, szerző elmondja, hogy Jézus életének története
hol van megirva, érintve a profán Íróknak is idevonatkozó
jegyzeteit; azután elmondja, hogy míg a Húsvét és Pünkösd innepekről már az új szövetség is tesz említést,
addig a karácson ünnepe az első századokban egészen
ismeretlen volt, hanem csak a negyedik s illetőleg ötödik
században jött ez szokásba, hihetőleg a pogány saturnaliák kárpótlásaként; azután, hogy miként keletkezett az
éjféli mise ; majd hogy Krisztus születési évét mikor állapították meg. Es miután még érintette volna a négy evangeliom keletkezési módját , ezek jellemző sajátságait,
átmegy a felvett bibliai hely magyarázására, szól a népszámlálásról, Krisztus születése körülményeiről, Bethlelienről, a pásztorokról és a nagy „örömről, mely az idők
beteljesedésével a világnak hirdettetett."
Mindezeket bezárja a hallgatókhoz intézett rövid,
de hathatós intés. „Menjetek el atyámfiai, gondolataitokkal
a ma született Idvezitő bölcsejéhez ti is ; vegyetek részt
lelkileg amaz örömben, mely öröme lett az egész népnek,
s lássátok ott meg, miszerint úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött fiát adta érte. Tanuljátok meg az ő böl csejénél egymást szeretni, sorsotokkal kibékülni, s hit
által a menyország számára a megtéréshez illő igaz gyümölcsöket teremni . . . Adná az Isten, hogy mindnyájan
betöltenők az írást, a mint megvagyon irva : vizsgáljátok
az Írásokat. A régi kegyesek egyik bölcsének kérésével
fejezem be azért beszédemet : többre becsüld az irást a
drága köveknél, olvasd azt nagy szorgalommal, sőt ne
tedd le soha kezedből. Ámen."
A húsvét délutáni magyarázatban elmondatik, hogy
a zsidók paskhája minek emlékére tartatott, miért kovásztalan kenyérrel, hogy az első keresztyének különböző időben ünnepelték a húsvétét, mig nem a niceai
zsinat intézkedett ; hogy a reformátorok eleinte mindenkorra meghatározott napon, március 25-ikén akarták
ünnepelni.
Ezután áttér a halhatatlanság tanára, kimutatja,
hogy ezen tan felcsillám lott már a görög bölcsészeknél,
a rómaiaknál (Cicero, Chrysippus,) a perzsáknál; azután
szól arról, hogy a zsidóknál miként fejlődött ki a feltá-

madás hite és végül tüzetesebben szól a feltámadás tanáról, a mint az Krisztus tanításaiból és az apostolok
írásaiból kivehető. Berekesztésül a hívekhez intézett intés
s buzdítás.
Ezekben s az ezekhez hasonló alkalomra készített
magyarázatokban — mint látható — jókora kitéréseket
tesz szerző, de ez, azt hisszük nagyon helyesen történik,
mert hiszen a délelőtti egyházi beszédeknek úgyis az
illető ünnep alapját képező főgondolatok s tanok fejtegetésével kell foglalkozni és igy a délutáni órákban azt
hisszük, jól esik a hallgatóknak az ezen ünnepekre vonatkozó egyháztörténelmi s régiségtani dolgokkal megismerkedni.
A nem alkalmi beszédekben megmarad szerző jobban a felvett szöveg mellett, de ott is igyekezik folyvást
érdekessé tenni a magukban talán száraz magyarázatokat. S érdekessé teszi különösen az idézett és legtöbbször ide illő számos bibliai mondattal. Valóban dicséretes elismerést érdemel az ifjú irónak a bibliában való
nagy jártassága. Tudjuk ugyan hogy a bibliai egyezményes szótárak jó szolgálatot tesznek e tekintetben, s
meglehet, hogy szerző is használta ezt a segédeszközt itt
amott; de másrészt az itt közlött magyarázat mindegyike
kétségtelen tanúságot tesz a mellett, hogy irónk a szt.
könyvet éjjel-nappal forgatja, s abban teljesen honos.
Mindezeket összevéve erősen hisszük, hogy szerző
szerencsés úttörő ezen a téren, hisszük, hogy lelkészeink
körében jelentékeny hódítást teend, és a bibliának ily
módoni magyarázata mihamarabb meghonosuland templomi
szószékeinken.
Meg kell még említenünk, hogy a közlött húsz
bibliamagyarázat nyolc elsejének tárgyát a hegyi beszéd
képezi; a többi tizenkettő minden egymással való összefüggés nélkül az ó és uj testamentom egyik másik részét
magyarázza. Az utóbbiak cimei a következők : Pál apostol élete ; Jerémiás 24-ik rész; Jézus ellenségei, Jerusalem elpusztitása, Krisztus ifjú kora, Ker. János élete,
Karácson, Húsvét, Pünkösd délutánján, Aratási hálaünnep, Az idők teljesége előtt, Az utolsó ó testamentomi
próféta. A „Függelékben" levő öt egyházi beszéd három
elseje „A templomban imádkozok megméretéséiről szól,
a negyedik alkalmi beszéd a pápai iskolára leendő adakozásra lett felhívás alkalmával, az utolsó pedig egy
újévi beszéd. Szerző mind az öt egyházi beszédre sajáti ságos jelleget nyomott. Az egyházi szónoklattan által
előirt törvények iránt nem viseltetik mindenütt sértetlen természettel; de annál kiválóbb gondja van arra,
hogy beszédének gyakorlati hatása, haszna legyen. Óvakodik ő, ha csak egy percre is pórias lenni, de viszont
nem feledi egy percig sem, hogy egyszerű műveltségű
hallgatók előtt beszél, azért folyvást csak oly magasságban
lebeg, hova hallgatói is felemelkedhetnek, és e mellett
minden lépten nyomon oly képet, hasonlatot, történelmi
vagy napi lapokból vett adatokat használ, melyek által
egyszerű hallgatói figyelmét lekötheti, sziveiket megin! dithatja.

Örömmel üdvözöljük szerzőt egyházi irodalmunk
ezen eddigelé elhanyagolt mezején; bizton reményijük,
hogy a közönség pártfogása buzdítani fogja szerzőt ujabb
füzetek kibocsátására, de viszont, hogy szerző meg ezen
munkájával buzdítani fogja egyházi jeleseinket az irodalom ezen ágának gazdagítására.
FARKAS

JÓZSEF.

B E L F Ö L D .

A magyar reform, egyház conventje Budapesten
november 15- és 17-én.
Négy év után ismét találkozott egymással a magyarországi öt ref. egyházkerület. Megjelent az öt püspökön s
öt főgondnokon kivül, pár tag kivételével, az egyházke
rületek 40 küldötte. A tiszántúli egyházkerület küldöttei
összegyűltek már e hó 12-én, s minthogy a jelen convent
eszméje külömben is tőlük indult ki, ugyancsak ők gondoskodtak is folyó hó 12- és 13-án gróf Degenfeld Imre
főgondnok úrnál tartott értekezleteiken arról, hogy a
convent összeüléskor legyen már készen egy javaslat,
melynek alapján a tanácskozások megindulhassanak,
vagy jobban mondva megkönnyítessenek
14-én közös értekezletet tartottak a convent összes
tagjai, melyet T ö r ö k P. püspök úr nyitott meg, üdvözölvén a tagokat, s egyszersmind felemlítvén azon fontos
okokat, melyek miatt ezen convent nem Debrecenben
ült össze, mint tervezve volt, hanem Pesten; felemlité
jelesen, hogy a convent világi tagjai között 15-en vannak
olyanok, kik egyszersmind az országgyűlés képviselőházának is, s ketten kik a felsőháznak tagjai, következőleg
a kiknek Pestről huzamosb időre való távozása a mostani
fontos országgyűlési tanácskozások alkalmával nagy akadályokba ütköznék. Majd azon egyhangúlag elfogadott
indítványt tevé, hogy conventi elnökül, az ezen ügyet
leginkább ismerő, az ennek egyes szálait kezében öszpontositó báró V a y M i k l ó s úr választassék meg;
végül a conventi jegyzők választására való tekintetből
felsorolá azon conventi tagok neveit, kik saját egyházi
kerületeikben mint jegyzők működnek, s így a kik közül
a conventi jegyzők is legcélszerűbben választandók.
Ezután báró V a y Miklós úr felhívá az e.-kerületek
küldötteit, hogy a kik a conventre javaslatot készítettek,
azok ezt a többi tagok előleges tájékoztatása végett terjeszszék elő legalább a főbb vonásokban ; mely felhívásra
azután Révész Imre úr előadta a tiszántúli egyházkerület
küldöttei javaslatának vázlatát, s ezzel az értekezlet
véget ért.
Az első conventi ülés nov. 15 én d. e. 10 órakor
vette kezdetét a pesti ref. egyház ez alkalommal zsúfolásig megtelt termében, megnyitván azt B. Vay Miklós,
mint legidősb segédgondnok, s egyszermind a szervezke-

désre felhívá a conventet. Miután pedig Vay Miklós egyhangúlag megválasztatott elnökké, jegyzőkké pedig Baksay Sándor, Mitrovics Gyula s Tóth Sámuel urak, megindította a tanácskozásokat elnök úr azon emelkedett szellemű beszédével, melyet mai lapunk elején hozunk.
Ezután felolvastatott a tiszántúli küldöttek emiitett
javaslata, melyet jövő számunk egész terjedelmében hozand, most ennek csak legfőbb pontjaira szorítkozunk.
A zsinat főteendője — mondja e javaslat — első sorban
a törvényhozás, még pedig oly törvények hozatala, melyek legalább a főbb vonásokban egyetemesen megállapítsák egyházunk országos szervezetét a presbytériumoktól kezdve fel egészen a nemzeti zsinatig, továbbá oly
törvények hozatala, melyek a mint a királyi szentesitést
megnyerték, minden eddigi kánonokat és statútumokat
hatályon kivül helyezzenek, azonban a szerződés által
biztosított jogok és viszonyok érintetlenül hagyassanak.
De minthogy a kánonok fegyelmi és házassági
törvényeket is tartalmaznak, azért ezekre nézve az egyházszervezeti törvényektől
különválasztott intézkedés
szükségeltetik. Az egyházfegyelmen itt azon fegyelem
értendő, melyet az egyház fensőbb hatóságai a lelkészek,
tanárok és tanitók felett gyakorlandnak. A házassági
ügyeket illetőleg óhajtandó, hogy az általánosan kötelező
polgári házasság, továbbá hogy a születési, esketési, s
halálozási polgári, anyakönyvek behozattassanak ; mig a
polgári házasság behozatnék, addig intézkednünk kell.
Ezekre való tekintetből szükséges lenne 3 bizottságot
kiküldeni; egyet azért, hogy készítsen javaslatot a most
következő zsinat helyéről, idejéről, tagjainak választási
módjáról, számáról, a zsinati költségek fedezéséről stb ;
egy másikat, hogy dolgozzék ki egy rendszeres egyházalkotmányi törvény tervet; a harmadikat pedig hogy készítsen fegyelmi törvényeket, ideértve az egyházi perrendtartást és a házasságügyi pótszabályokat. Végül ezekhez
nem lenne felesleges még egy 4-ik bizottság is, mely az
egyházunk és iskoláink államjogi viszonyai ügyében készítene egy O Felségéhez és az országgyűléshez intézendő
felterjesztést.
Ezen itt csak igen röviden érintett javaslat Tóth
Sámuel jegyző által felolvastatván, tárgyalás alá bocsáttatott és pedig először is oly célból, hogy elfogadandó-é ez
általánosságban vagy nem.
Először is H e g e d ű s L á s z l ó emel szót, mondván, hogy általánosságban elfogadja a javaslatot, de belőle azon passusokat, melyek zsinatilag hozandó törvényeinknek O Felsége által leendő szentesítéséről szólanak
kihagyandóknak véli. Hajdanta igenis szükséges volt a
királyi sanctió, de ma már más időket élünk, a gondol,
kodásmód, a nézetek teljesen megváltoztak ; im úgy az
1848, mint 1868-iki vallásügyi törvények, még inkább
az Eötvös-féle törvényjavaslat a réginél sokkal szabadabb,
magasabb álláspontot jeleznek; jelesen ez utóbbi általános vallásszabadságot hirdet, mely szerint kiki hitét szabadon vallhatja, az egy hiten levők szabadon alkothatnak vallásfelekezetet, magukat szervezhetik, az államfő
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felügyelete esak általánosságban gyakorlandó; annyival
is inkább, inert a szentesitési jog fenntartása mellett ugy
látszhatnék, hogy ő felsége épen olyan tényező egyházi
törvényeink hozatalánál, mint az országos törvényekénél.
B. K e m é n y G á b o r . Az erdélyi egyházkerület
nagy érdekkel kisért minden oly törekvést, mely a testvér egyházkerületek egyesülését célozta, a legnagyobb
örömmel fogadta mindenkor az egyesülés eszméjét, így
midőn a tiszántúli egyházkerület épen ily érdekből indítványba hozta közelebb az ad hoc conventet, készséggel küldött az erdélyi kerület erre képviselőket,
mint teljhatalmú biztosokat. Másrészt azonban ugyanakkor a kerület kijelentette, hogy a százados gyakorlat
folytán kifejlődött önkormányzati jogát teljes épségében
kívánja fentartani. Miért is szóló maga és kerülete nevében
szivből óhajtja a közzsinat összeülését, de az önkormányzatnak minden lényeges vonását fenntartatni kívánja, s
épen azért a debreceni javaslatnak azon pontjaihoz, melyek által az egyházkerületeknek a saját belügyeikre
vonatkozó önkormányzati joga sértetnék, hozzá nem
járulhat. A kinevezendő küldöttségeknek lehetne részletes utasítást is adni, de lehet őket a mitte sapientem elvet
követve is kiküldeni; ő azonban részéről legcélszerűbbnek látná, ha a debreceni küldöttek egy egészen részletes munkálatot készitenének, és azt megküldenék a kerületeknek.
M o l n á r Aladár nem tartja célszerűnek a javaslat
egyes részleteinek ezúttal való tárgyalását. A tanácskozás
menetrende szerinte ez volna : a felolvasott javaslat
oly indítványnak tekintendő, mely 4 küldöttség kineveztetését kéri, a mi egyéb azon javaslatban mondatik,
az csak ezen indítvány indokolásaként tekinthető, következőleg első sorban csak az döntendő el, hogy ezen
bizottságok kiküldessenek-é vagy ne. Ha azután kineveztetnek, ak'.or tárgyaltassék, hogy utasítás adandó-é
nekik vagy nem. O tágabb működési kört óhajt azoknak, mint a javaslat, de másrészt a főbb vonásokban
szükséges azoknak a tájékoztató pontokat kimutatni.
F e j e s I s t v á n , A javaslat előrebocsátott indokolását elfogadja, Hegedűs elleuében azt tartja, hogy a közelebbi zsinat végzéseit okvetlenül szentesitetni kell, miután a most még érvényben levő 1791, 26. t. c. ezt
igy rendeli. Hogy jövőre szükségeltessék-é ez ? az iránt
adjon javaslatot az állam s egyház közti viszonyra nézve
javaslatot készítő bizottság. O különben nem négy,
hanem csak egy bizottságot küldene ki, s ez osztaná fel
azután magát 4 albizottságra. A zsinati költségek viselése módja iránt mindegyik kerület a maga kebelében
belátása szerint intézkedjék. A készítendő javaslatok
között ő szerinte is legnagyobb horderejű az egyház alkotmányozására vonatkozó; ez ha jól sikerül nem csak
egyházunk felvirágozását, de egyházunk társadalmi fontosságát is felettébb előmozditandja. Felettébb nagy
szükség van erre, mert hiszen a mienkhez hasonlítható
szervezetlen egyházat hasztalan keresnénk egész Európában,
mi nem magyar egyház, de 5 kerület vagyunk. Nem
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helyesli a javaslatban foglalt azon indítványt, miszerint
hozandó törvényben mondassék ki, hogy „az új egyházszervezet által egyházunk és iskoláink hitvallási positiv
alapjai illeteti énül hagyatnak ;w nem helyesli különösen
ennek indokolását, mert szerinte a királyi sanctiót nem
késleltethetné az, hogy változtatunk confessionalis nézeteinken. A javaslatba bevitetni óhajtja a lelkészválasztási
szabályzatot, a lelkész fizetési minimum, és a domestica
Ügyét.
T i s z a L á s z l ó . Magáévá teszi báró Keménynek
az önkormányzati jog érdekében tett felszólalását, s szerinte a teendő volna ez : mondja ki a konvent, hogy a
közzsinat egybeülését óhajtja, de azon eleve kijelentett
feltétel mellett, hogy ennek teendő intézkedései által a
kerületek autonomiája ne sértessék ; ezután neveztessék
ki a bizottság; egy legyen a bizottság vagy négy, az
szerinte közömbös dolog. Ha ez megtörtént, olvastassák fel
újból a debreceni javaslat, s ennek vitás pontjai itt vitatassanak meg, a nélkül azomban, hogy ezekre nézve elnöki enunciatio tétetnék, hanem vitatassanak meg azért,
hogy a küldöttségek tagjai megismerkedjenek ezen kérdések külömböző oldalaival, az eltérő nézetekkel, s utasítás helyett ez szolgálna. A fejedelmi szentesítést szükségesnek látja; csatlakozik a javaslathoz.
R é v é s z B á l i n t . Nem a javaslat védelmezése
végett emel szót — ugy mond, — hanem mert a tárgytól eltérünk. Jelenleg az volna a kérdés, hogy elfogadtatik-é a javaslat általánosságban ? és a szónokok mind a
részletekbe bocsátkoztak. Tiszántúl óhajtotta a zsinatot,
ezért is jöttek teljes készséggel ezen conventre ; tudtuk,
— ugy mond — hogy a tanácskozások könnyítése végett
szükségesek némi előmunkálatok, ezért készítettük a javaslatot, a melyben javasoljuk 4 bizottság kiküldetését. Először már ezen bizottságokat kell kinevezni, s azután
szóljunk arról, hogy utasítások adassanak-é nekik vagy
ne ; és ha igen, hogy miféle vezérfáklyákkal bocsássuk
el őket S ha majd erre kerül a sor, akkor fognak az
eddigelé felhozott aggodalmak eloszlattatni. O különben
a maga részéről addig is kijelenti B. Kemény aggodalmaira vonatkozólag, hogy szerinte is az eddigi történelmi
jogviszonyok és a századok jellegét magukon viselő fejlődések figyelemben tartandók.
T ö r ö k P á l . Kedvesen lepettem meg a felolvasott
debreceni* javaslat által; én azt hittem az előzmények
után, hogy a tiszántúli kerület az összeülendő zsinaton
csupán az egyházalkotmányozás és szervezetre vonatkozókat óhajtja tárgyaltatni, de örömmel látom, hogy szándéka ezeken kivül több más bennünket érdeklő fontos
ügyet is azon alkalommal, hogy úgy szóljak egy füst
alatt elintéztetni. Hogy mik tartoznak a zsinati intézkedések körébe, azt a konvent t. tagjai ismerik régebbi
kán mainkból, de ismerik a testvér evang. egyház zsinati
elődolgozataiból is, melyekben zsinati tárgyakul a követ* Rövidség' okáéit többször írunk itt Debrecent, de értendő
alatta mindenkor Tiszántúl.

kezők vannak elősorolva: (olvassa a szöveget). Az itt
törlendők. Végül megjegyzem, hogy én is egy bizottságot
előterjesztett javaslat is ily módon szélesítette ki a zsinat
óhajtanék s pedig minden utasítás nélkül.
munkakörét, mely valóban örömömre szolgál. Van azonB e ö t h y Z s i g . a felolvasott javaslatot, mint a
ban ezen javaslatnak szerintem egy hiánya : nincs felvéve
mely magában foglalja mindazon tárgyakat, melyek zsibelé az i s k o l a ü g y . Nálunk protestánsoknál az egynatilag tárgyalás alá veendők, a tanácskozás alapjáúl álház és iskola annyira össze vannak nőve egymással, az
talánosságban elfogadja.
iskola és tudomány oly erős támasza vallásunknak, hogy
R a g á l y i N á n d o r úgy tudja, hogy a magyar
ezt a kettőt egymástól nem választhatjuk el. Azért én
prot. egyház történelme igen szoros kapcsolatban áll Maóhajtanám, hogy zsinati törvényhozásunk keretébe, illegyarország polgári történelmével, s ebből folyólag, hogy
tőleg ezen javaslat pontjai közé igtassuk be az iskolazsinatot csak olyankor célszerű tartani, mikor annak haügyet is.
tározatait meg is valósíthatjuk. Nem akarja fejtegetni,
Másrészt azonban látok én azon javaslatba olyat,
hogy miért, de neki úgy tetszik, hogy a mostani idő zsinat
mely szerintem kihagyandó. Én az egyházi törvényhozás
tartásra nem jó, s kivált a Hegedűs László inditványa
teendőiül csupán azokat tekintem, melyek az egyház I — a sanctio elhagyása iránt - a minő fogadtatásban
jog- s hatáskörébe tartoznak, melyek felett maga az egyrészesült a convent tagoknál, az ő reményét a fagypontra
ház végérvényűleg intézkedhetik. Már pedig az egyház
szállítja alá. Ha különben a többség mégis zsinatozni
és állam, avagy a mi és egyéb felekezetek közötti viakar, ő a debreceni javaslatot elfogadja.
szonyt sem zsinatilag sem bármi más módon meg nem
S z á s z K á r o l y a javaslatban foglalt elveket, inállapithatjuk. A kiküldendő bizottság készíthet petitiót,
dítványokat általánosságban elfogadja, azomban egy bizottfeliratot, felállíthat egy eszményi szabályzatot, de ennek
ságot óhajt ő is, mint Török Pál, valamint annak több,
gyakorlati haszna nem leend. Én a zsinatot törvényhozó
itt nyilvánított nézeteit is magáévá teszi, kivévén a 4-ik
testületnek tekintem, a kérvényzés, feliratkészítés azon
bizottság ellen felhozottakat. O óhajtja, hogy 4 albizottság
legfőbb közigazgatási közegnek a teendője leend, a mely
legyen, s hogy a 4-ik készítsen egy oly javaslatot, melytalán nem sokára felállíttatik.
ben egyházunknak az egyház és állam közti viszonyra
vonatkozó nézetei kifejezve legyenek, s mely azután ha
Epen ezért a polgári házasságról s a polgári anyaelfogadtatik, mint felterjesztés vagy petitio terjesztessék
könyv vezetésről szóló részt is kihagyandónak vélem. A
fel ő felségének, a kormányzó s törvényhozó testületnek,
házasság ha nem is sakramentom, de vallási, egyházi
hogy így ezek előtt ismeretesek legyenek a protestánsok
ősi intézmény. Ila a modern állam azt ezen jellegétől
jognézetei s óhajtásai, s hogy ez által is kevesbbítessenek
meg akarja fosztani, ám tegye, de nagyon kérem a t.
azon félreértések s összeütközések, melyek mostanában
conventet, illetőleg az egybejövendő zsinatot, hogy annak
— mint fel is említetett — az államkormány és egyes
megtételét ne sürgessük, mi magunk ne kínáljuk. Anykerületek közt előfordultak. O ezen bizottságot minden
nyival is inkább ovakodjunk ezt tenni, mert még nem
utasítás nélkül óhajtja kiküldetni, legfeljebb ha a báró
tudjuk, hogy a kormánynak szándéka-é a polgári házasKemény által felemlített aggodalmakra való tekintetből
ságot behozni, és ha nem szándéka, akkor csak megneannyi kimondatik, hogy a kerületeknek a saját kebelökhezitenők a zsinattartásra szükséges engedély kieszközöl ben való szervezkedésre vonatkozó önkormányzati joguk
hetését.
teljes épségben hagyassanak.
A polgári anyakönyv vezetésére nézve bátor vagyok
N a g y J á n o s (barsi esperes) a javaslatot általámegjegyezni, hogy én több mint 40 éve szolgálok az
nosságban elfogadja, de óhajtja, hogy a conventnek a
egyházi élet körében, s ezen hosszú idő alatt alig tudok
most kiküldendő bizottság dolgozata alapján hozandó végkét-három esetet, hogy anyakönyvhamisitás történt volna,
zései, mielőtt a zsinat összeülne, előbb az egyházkerületek
ekkor sem roszlelküségéből, mint inkább gyávaságából
elé terjesztessenek.
vagy könnyelműségéből a lelkésznek. És most mi sürV á r a d y G á b o r . A küldöttségek számát nem
gessük, hogy azok kezéből, kik oly hű becsületességgel
tartja lényegesnek ; de kívánná, hogy azok utasítás melsáfárkodtak, ezen drága kincsét polgártársainknak, az
lett küldetnének ki, mert az a munkálkodást tetemesen
anyakönyvet, mely sokszor egész családok világi jóllétének alapját képezi, az állam kivegye s polgári közegekre
megkönnyítené.
bízza ? Azt se feledjük, hogy sok csekély fizetésű lelT i s z a L a j o s elfogadja a javaslatot általánoskésztársunknak az anyakönyvvezetés egy kis jövedelemságban, de célszerűbbnek látja egy bizottság kiküldését.
forrást képez, miért fosztanók meg ettől ? S vegyük te •
Ha utasítás, tájékozás adatnék, ez kétségkívül megkönykintetbe népünk érdekeit is. Mi lelkészek a keresztelést,
nyitené a bizottságnak is, meg a bizottság munkálatát,
esketést és az anyakönyvvezetést 30-40 krért, illetőleg
majdan tárgyalás alá veendő conventnek is a dolgát, de
1-2 frtért teljesítjük; avagy a polgári közeg teljesíti-é ennek a megadása nagyon nehéz ; mert hiszen ha elnöezt ily csekély díjért ?
I kileg kijelentett határozatok alakjában tájékozást nyujMindezeknél fogva szerintem a 4-ik bizottság kitunk, akkor voltakép már határoztunk, s a bizottságteendője csak az lenne, hogy stilizálja a conventi határoküldetésére vonatkozó javaslat elejtendő, s az ennek
munkakörébe kijelölt tárgyak a zsinati tárgyak közül I zatot. Óhajtom a zsinat összeillését — mondja Ragályi

szavaira célozva, — mert arra az idő soha sem volt oly
kedvező mint most, a mikor az alkotmánynak első védője maga a király, s mikor oly kormányunk van, mely
a nemzet képviselői többségének kifolyása, s melyet
mihelyt az a többség akaratával ellenkezőleg jár el,
azonnal el lehet mozdítani. Igenis az ido most kedvező,
de szükséges, hogy a zsinati határozatok szent célokra
szolgáljanak, ne pedig más idegen érdekek eszközei legyenek.
Gr. L ó n y a y M e n y h é r t . Közóhaja magyar prot.
egyházunk hiveinek, hogy egyesüljünk, szervezkedjünk.
Nagy szükség van reá. Epen azért nem tűnik fel- előtte,
ha a debreceni javaslat készítői a zsinati tanácskozások
tárgysorozatát annyira kibővítették, ha minden óhajtásaikat ezen javaslatba belefoglalták. Adná Isten, hogy sikeresen megoldhatók lennének mind ezen felvetett tárgyak.
De íélni lehet, hogy ha sokat akarunk
markolni,
majd nagyon keveset, vagy épen semmit sem szorítunk;
azt is figyelembe kell vennünk, hogy azon javaslatban
több oly eszme, s indítvány foglaltatik, mely még új,
melyre még korunk nincs megérve (polg. házasság, anyakönyv stbJ pedig századok alatt fejlődött visszonyokat
nem lehet áldásosán s végérvényüleg 24 óra alatt megoldani. Miért is ő óhajtaná a javaslatok keretét szűkebbre
s oly mérvre összevonni, hogy azok valósíthatása bizton
remélhető legyen. A királyi szentesítést szükségesnek
tartja, mert hiszen az erről szóló törvény még fennáll;; de
hiszi, hogy az nem is fog egy hamar hatályon kívülivé
tétetni, nem is óhajtaná; nem ugyan mi reánk való tekintetből, mert hiszen a mi vallási, egyházi érdekeink soha
nincsenek az állam érdekeivel ellentétben, de tekintetből
más nemzetiségű más vallásfelekezetekre.
Mindezek után ő óhajtja, hogy bizottság küldessék
ki, hogy ennek utasítás ugyan ne adassék, de előtte az
irány jelöltessék ki. Mihez képest a következő javaslatot terjeszti elő :
Az egyetemes értekezlet egy (bizonyos) számból
álló bizottságot küld ki azon megbízással hogy :
Tegyen javaslatot az egybehivandó zsinat helye,
ideje, tagjainak száma, a választás módja, a tanácskozás
sorrendje iránt. Hozza javaslatba és fogalmazza azon
kérdéseket, melyek a tartandó zsinat tanácskozása és
határozatai alá lesznek terj esztendők.
Ezen javaslatok szervezésénél a bizottság számára
a következő irányt tüz ki az egyetemes értekezlet :
Javaslatai körét ne terjessze többre; mint a minek
a tartandó zsinat sikerrel megfelelhet.
Azon tárgyakra szorítkozzék, melyek a magyar
protestáns egyház legfontosabb és legsürgősebb megoldandó kérdéseit képezik és melyek csak zsinaton hozandó
törvények által oldhatók meg.
Az'egyház szervezetére vonatkozó javaslatánál irányadóul szolgáljon az, hogy lehető egyöntetüleg ké&zitessék
az egyház szervezete, a javaslandó szervezet alkalmas
módot nyújtson a magyar protestáns egyházat közösen
érdeklő minden ügyben egységesen intézkedni, érdekeit

megóvni, jogait síkeresen védelmeznie, az egyházkerületeknek századokon át fejlődött és üdvösnek bizonyult
intézményei, autonom jogainak sérelme nélkül,
Ennélfogva az egyetemes értekezlet a kiküldött
bizottságtól a törvényjavaslat alakjában kellő indokolással
javaslatot kiván a következő tárgyakban : 1. a magyar
protestáns egyház szervezetéről alulról felülre
2)
az egyház k á n o n j a i r ó l . . . . 3) a fegyelmi e l j á r á s r ó l . . . . *
és 4. oly konventről, melynek föladata lenne jogérvényesen és kötelezőleg határozni mindazon ügyekben, melyek
a magyar protestáns egyházat közösen érdeklik és intézkedést kívánnak.
A bizottság javaslatait kinyomatván, közölje az
egyházkerületekkel s az egyetemes értekezlet tagjaival. Ezután az egyetemes értekezlet ismét egybejövén,
a zsinat elé terjesztendő javaslatokat meg fogja állapítani.
Ezen előterjesztett javaslat a nagy többség nézeteivel találkozott, s miután még többen hozzá szólottak
volna, — kiknek beszédeiről jövő számunkban hozunk
közlést, — a debreceni javaslat a Lónyai-féle javaslatban
foglalt irányelvek értelmében elfogadtatott, A tanácskozások folytak 16-án is, 17-én pedig a bizottság megválasztatott.
FARKAS

JÓZSEF.

* A pontozott helyeken a debreceni javaslat ide vágó részei
vei bővítendő ezen javaslat,
Szerk,

RÉGISÉGEK.
Anonym jegyzetek a mult századból.
(Folytatás.)

XI.
1732-ben.

A

veszprémi

1. A pápai

superintendentia

egyházmegyéi

(láttuk a X. alatt.)

3. Tractus Cis et ultra Balatonianus (ma veszprémi)
Veszprém s Zalamegyében, mint ma is. Következő egyházak alkották : Nagy-Vásony, Barnag, Sz.-Gál, Kis-Lod
(ma német falu), Rendek (kath. hely ma), Tótvázsony,
Vámos, Szentkirály-Szabadja, Vörös-Berény, Papkeszi.
Litér, Vilonya, Sz.-István, Sóly, Hagymáskér, Olaszfalu
(elenyészett), Rátót, Kádárta, F - Ö r s , A.-Örs, Lovas, Paloznalí, Csopak, Kövesd, Arács, Füred, Szőlős Pécsöly,
Vászoly (ma nincs), Udvari, Csicsó (ma nincs), Sz.-Jakab fa
(elenyészett), Sz.-Antalfa, Monoszló, Henye, Köveskály,
tehát 36 egyház. Esp. Deáki István.
3. Tract. Campestris. Egyházak : Veszprém, Somogy,
Tolna, Fehérmegyékben ezek : Kenesse, Peremarton (ma
kath. német hely), Ösi, Ladány (ma Fehérben), Csajág,
Kajár, Lepsény, Sz.*György, Enyéng, Bozsok (elenyészett),
Mező-Komárom, Fokszabadi, Város-Hidvég, Simontornya,
Pálfa, Balhás, Kálóz, Soponya, Tácz, Csikvár (ma Báty-

tyánba olvadt), Battyán, Sz.-Mihály, Kiskeszi, Polgárdi, [ volt jelen a dunamelléki sup. Helmeci István ? Azért,
hogy az uj püspököt Torkos Jakabot fölszentelje, hihetőleg.
Füle. Esp. akkor Vásonyi Mihály.
4. Csókakői tractus. Esp. Kádártai János. Egyhá- I E gyűlésnek 14 határozatát kivonatilag ide irom :
1. Hogy „a dunán innen levő (ma túl) Ven. Supezak Veszprémmegyében s Fehérben : Palota, Inota, Csór,
rintendentiában egy közönséges Cassa l e g y e n m e l y b e a
Iszka-Sz.-György, Moha, Keresztes, Almás, Csák-Berény,
seniorok évenként 250 forintot tartoztak beszolgáltatni,
Csurgó, Bodajk, Mór, össz. 11. (Kádártai halála után a
melyhez a „tettes Nemzetes Politikus Uraimék" ugyan
mezőföldi s balatoni egyházmegyék között oszlott fel.)
annyit
adnak.
5. Kaposi tractus Somogyban. Esp. Körösi Ferenc.
2. „Hogy a mezőföldi Tractusnak oly actualis seEgyházak : Nemes-Déd, Szomajom, Csoknya, Jád, Egres,
niora legyen, mint a Balaton mellyékinek, a mint a
Aszaló, Hetes, Sz.-Benedek, Szenna, Kisfalud, Gige, Ka
Peremartoni Superintendentialis sessio 1743-ban elvédarkut, Hedrahely, Kálmáncsa, H-Sz.-György, Csokonya,
gezte."
Visonta, Gergeteg, Péterhida, Lábod, Korpád, Kis-Bajom,
Ötvös, Böhönye, össz. 24.
3. Az első p. a. adó alól egy egyház sem vonhatja
ki magát.
6. Szigetvári tractus. Alkották: Istvánd, Darány,
4. „A belső Somogyi Tractusnak actualis seniora
Zádor, Újfalu „cura filiabus."
legyen, a Tisztöletes Venerabilis Superintendens arrul
7. Gyöngyösmelléki tractus. Hobol, Pata, Kálmáncsa,
tempestive fog prospiciálni."
Nemeske, Tóth-Szent-György, Merenye, Nagy-Dobsza,
5. „Nogel István Pozsonyi Consiliumon levő Ágens
K.-Dobsza, Becz, összesen 9. Feltűnő, hogy e két utóbbi
számára
Esztendőről Esztendőre Flor. 25. determináltractusoknál nem említ seniorokat a jó kéziratos, és így
tátok."
hihető, hogy e három tractus egyesülésével ,,Somogyi trac6. A nemesi rend évenként sup. úr embere által
tus" név alatt, csakugyan a kaposi esperes lett az egésznek
megkerestessék a »költség iránt.*
egyházi vezetője, mint ezt Tót Ferenc is állítja. E szerént
7. „A két Collegiomon kivül (Debrecen, Patak ?)
a veszprémi superintendetia 1732. május 11-dikén 160
való oskolák Suplicans követtyei nem admittáltatnak."
egyházat foglalt magában. A komáromival későbben
egyesül.
8. „A sönge búzának avvagy bornak Collectioja
minden
helységekben, az holott eddig nem volt is, mind
XII. Böjthe, István egyh. Canonai 199—206.
laa Balaton mellyéki, mind a Mezőföldi seniorságokban
pokon és még az 1595-ben készültek.
erigaltassék az hol eddig fölállitatott Continualtassék, úgy
XIII. A veszprémi superintendentia
Feremartonban
a bel.-somogyi Tractusban is."
gyűlést tart 1745. maius 2.
9. „Hogy az egy Agendaval vagy Liturgiával éllyeAz egyháziak közül jelen voltak : Helmeci István
nek mindenütt a superintendentiában determinaltatott."
dunamelléki sup. s körösi 1. Komáromi Pál, a dunántuli
10. „Az egyházkelő minden Ecclákban introducalsuperintendentia főjegyzője, tatai esperes, győri pap, Detassék."
áki István balatoni esperes s f -őrsi pap, Komáromi József
11. „Az halotti prédikatióért mátul fogva mindenütt
pápai esperes s pap, Csúzi Mihály senior Tractus Lovasd. 5, ötven pénz adattassék a Predicator fizetésének legbereniensis, Tokai Pál senior tract. Peremartoniensis (mekisebb defalcatiója nélkül."
zőföldi) enyingi pap. Tract. legati vei. deputati: Tataiból:
12. „Tttes, Nemz. Csejtei Sigmond Uram az Ur Fő
szentgyörgyi tractusi jegyző, igmándi pap, Nagy János
Curator
Tettes, Nemz. Kenesei István Urunk mellé pro
kocsi pap. Balatoniból: Keresztúri Tuba István sz.-királyCuratori Coadjutornak ezen Trans Danubiana Superintenszabadjai pap, Bijkei János a.-őrsi pap, Pápaiból: Torkos
dentiában egész Consensusból választatik."
Jakab pápai, Pető György polyáni pap. PeremartonWTÍl:
13. „A Ven. Superintendentianak Generális Perceptora
Boros János fokszabadi pap. Somogyiból: Látrányi György
lészen
Tisz. Gralis Scriba Komáromi Pál Uram."
jádi pap, Bódis István hetei pap, s még 4 fölszentelendő
14. Egy Tisz. Atyánkfia se esküdtessen meg más
pap Peremarton, Sz.-István, Vilonya, Sz.-Királyszabadiról.
falubeli férfiat annak Tisz. Prédikátorának helyes attenVilágiak közül jelen voltak : Kenesei István dunántúli
tatiója nélkül."
főgondnok, Kenesei Péter Szilasról, Csejtei Zsigmond Csép(Vege következik.)
ről, Szabó Zsigmond a losonci egyház követe, Skublicz
Közli
István Szilasról, Szőke János Kajárról, Losonczi János
SZEKERES MIHÁLY,
Bőnyrol, Kocsi István Győrből, a győri egyház követei.
ref. lelkész.
Végre a pápai egyház küldöttei: Bóné Ádám, Ősi : Pordány
Ferenc, Kádártai: Simony Pál.
Most már ebből kiolvasható, hogy a komáromi és
veszprémi Superintendentia ^tul a dunaili név alatt egyeI R O D A L O M .
sült, mivel a tataiak, losonciak, győriek jelen vannak,
mivel kenesei István dunántúli főgondnoknak iratik. Ki
olvasható, hogy a somogyi 3 tractus egyesült, és hogy
Tettey Nándor és társa b i z o m á n y á b a n m e g j e l e n t :
már ez évben Körösi Ferenc esp. nem élt. Kérdés, miért
A b a b o n á r ó l Kardos tanitó és Mihály gazda. Irta

Kármán József. 179 lap, ára 50 kr. A magyarországi
tanitói testületnek van ajánlva e munka, abból a szándékból, hogy a néptanitók csakugyan oktatói legyenek a
népnek. Rég olvastunk ily népies hangon, a köznép felfogásához ily ügyesen hozzátapadó modorban írt művet.
Minden sorából kiviláglik, hogy itt az iró nem saját tehetségeit akarja fitogtatni, hanem használni, fölvilágosítani
törekszik azt a népet, melynek körében mély gyökereket
vert a babona. Az elterjedtebb balvéleményeket hosszasan
tárgyalja, tudva, hogy az alsóbb osztályok közönsége
lassúbb észjárású, lomhább gondolkodó, mintsem hogy
gyorsan föl tudná fogni a csak oda vetett, gőzerővel legombolyított társadalmi nagy tévedéseket. E miatt gyakran ismétel i s ; ezzel akarván a nép lelkébe belevésni
a babona káros voltának elismerését. Stylusa hasonlóan
népies, könnyed és világos. Kardos tanitó párbeszédben
vonja le Mihály gazda szemeiről a hályogot, s a babonás atyafi, a mű végén hálásan köszöni meg, hogy kijózanult a gyermekfőnek való idétlen észjárásból. Megérdemelte e munka, hogy a magyar orvos és természetvizsgáló társaság dicsérettel tüntette k i ; mindenesetre
megérdemli jelen munka, hogy kivált a prot. lelkészek
és tanítók által minél nagyobb mérvben terjesztessék,
annyival is inkább, mert a buzgó szerző műve jövedelmének felerészét a hazai, nyomorúsággal küzdő tanítók
s tanítónőknek valláskülönbség nélkül ajánlotta fel ; másik
felerészét pedig a szegénységgel küzdő ujverbászi felekezeti jelleg nélküli pártfogósági alreálgymnasium javára
szentelte. A Zomborban nyomatott munka egyszerű, de
csinos kiállítású.
Dr. Ballagi Aladártól a Franklin társulat kiadásában
éppen most jelent meg : „A m a g y a r n y o m d á s z a t
történelmi fejlődése 1472—1877." cimű munka, melyből
néhány hete mutatványt is közöltünk. A díszes kiá'litású
mű 16 ivre terjed, s ára 1 frt 40 kr.
A „Hasznos Mulattató" (ifjúsági folyóirat) 21 füzete
megjelent. Igen érdekes tartalma itt következik : Játék
között, költemény Benedek Aladártól. Hasszán a kötélverő. Elbeszélés a keleti életből. Adomák, közli Pataky.
Az ember a földgömbön. Földrajzi apróságok. Arany mondások. Imádkozzál! költemény Boér Miklóstól. Török világ
Magyarországon. A Detonáta. ü t i rajz Bogdánfy Lajostól.
Voltatok csa'ában . . . költemény Haviár Lajostól. A gyermek és a kigyó. Lessing meséiből. Egy adat a méhek
értelmességéhez. Török adoma. Török eredetiből : Kenessey Kálmán Innen onnan Vegyes közlemények. — Előfizetési ára negyedévre 1 frt. Szerkeszti és kiadja Dolinay
Gyula Bp. ősz-utca 15. sz. Okt. elsejével uj kötet kezdődött. Teljes számú példányok kaphatók.
Budapest című képes politikai napilap indúlt meg
e hó 15-én Huszár Imre szerkesztése mellett. A lap
csinos kiállítású, tartalma pedig igen élénk, változatos
programja szerint e lap minden ízében magyar lesz s
s nem szolgál egyéb érdekeknek. Előfizetési ára egész évre
12 frt., negyedévre 3, egy hóra 1 frt. Egyes szám ára

3 kr., vidéken 4 kr. Kiadja Vodiáner F. (megyeháztér
9. sz).
Zenemüvek. Táborszky és Parsch nemzeti zenemű kereskedésében Bpesteu megjelentek : „ H a z a i e m l é k."
Magyar népdal induló, VIII sz. Zongorára szerzé ifj.
Fahrbach Fülöp. Ara 60 kr. „S o f t a i n d u l ó", a török
ifjak látogatásának emlékére. Zongorára szerzé M. T. Ara
60 kr. — A Groll János zenetanár (lakása II. ker. fő utca
20. sz.) által szerkesztett 0 r p h e u s zenemű-folyóix-at
novemberi füzete tartalmaz egy-egy lengyelkét, csárdást,
négyest, keringőt. Ára 60 kr.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Kolozsmegyében Deéái Gyula ref. lelkész Gyalu,
Kis- és Nagy-Kapus részére ideiglenes iskolalátogatóvá
neveztetett ki.
* Nagy-Kőrösről értesitik lapunkat, hogy az ottani
ref. gyülekezet legközelebbi vasárnapon tartá először istentiszteletét megújított őstemplomában. A tető, mennyezet, vas oszlopokon nyugvó karzat, ülőszékek, a szószék
és orgona áthelyezése s a karzatok és toronyba feljárás
újból alakítása és építése 30,000 írtba került, mely öszszegből 10,622 frt 95 kr önkénytes adakozás útján folyt
be helyből és vidékről. Tekintélyesebb összeggel járultak
e kegyes cél megvalósításához: J. Farkas E. orsz. képviselő, özv. Mészáros Zsigmondné és Gerzsonné, Zsigray
M., Kalocsa Balázs, Gubody G., Ádám L. főgondnok,
Filó L. lelkész, özv. Filó J.-né, Beretvás Ferenc, Deák
József tanár, K. Faragó Ferenc, Gáli Ferenc törvszéki
elnök Kecskemétről, Kupai Kovács Zs., özv. Mocsy Lászlóné, a helybeli népbank, özv. Jalsoviczky K.-né s többek.
A munka keresztülvitelén, okszerű berendezésén s ízlésessé alkotásán fáradoztak Ádám L., Kovács L., Gubody
G., Molnár J., Gál J . stbek. Emelkedett egyházi beszédet
tartott Filó L. 2 Kor. V. 17. felett: ime mindenek meg-,
újultak. Emelte ünnepélyünket a tanítóképző intézet növendékeinek ének-kara, mely után az úrvacsora osztatott ki.
Vajha megujulna gyülekezetünkben a szónok szavai és
intései értelmében a régi alapon e hit, az egyház iránti
buzgóság, az Isten iránti hála s a felebaráti szeretet!
* Káván Pestmegyében, a mult vasárnap szenteltetett föl az ág. ev. leány-egyház által állított ko-harangláb.

ADAKOZÁSOK.
Az orsz.

prot. árvaház részére, k i a d ó h i v a t a l u n k 5 2

krt vett át a Rácz Lajos, Szemes László és Zsigmond
Ferenc urak által a „Prot. egyházi könyvtárból" megrendelt Coquerel-Hetesy és K. Tóth K.-féle beszédek
leszállított ára fejében.
Saerk.

HIRDETÉS E

Maldur

német nyelvű községben,

Szepesmegyében,

IKL

a felekezet nélküli elemi iskolában a

másod-tanitói és az ág. hitv. evangelikus segédlelkészi állomás ez év végéig betöltendő. — Fizetés szabad
lakás az iskolai épületben és 5 5 0 forint o. é. — A pályázni kivánó ág. hitvallású evangelikus hitjelöltek
alólirotthoz forduljanak.
Kelt Topporczon, (u. p. Podolin), 1 8 7 7 . november 5.

Szalagyi
2—2

Mihály,

tátraaljai főesperes.

FRAENKEL B. könyvkiadónál MISKOLCON
épen most megjelent s minden hazai könyvárusnál kapható:

„Bibliamagyarázatok a szószéken".
Irta B A R A K O N Y I
Á r a

1

f r t

KRISTÓF.

6 0

K r ,

Ezen jeles könyvről prot. egyházirodalmunk alább irt 3 szakférfia
következőképen kedvezően nyilatkozik:
A kiadó-tulajdonos urnák, egyházi irodalmunk iránt több izben s jelen mü kiadása által is tanúsított jó szándókát szívesen előmozdítom, azon nyilatkozatommal, hogy a kiadásra szánt mü, mind tartalmánál,
mind világos s tiszta nyelvezeténél fogva, nyereség lesz egyházi Irodalmunkra: ennélfogva tisztelettel ajánlom ezt a lelkész és tanitói karnak. Miskolc, 1 8 7 7 . junius 15.

Kun Bertalan,

superintendens.

Barakonyi Kristóf, ref. segédlelkész úr „Bibliamagyarázatok a szószéken" cimü müvének kéziratát
nagy figyelemmel átolvasván, azt, mint egyházi irodalmunkban hézagpótló müvet,
velős tartalma, könnyen folyó nyelvezete, a szentírásban nagy jártasságot tanusitó, ügyesen használt bibliai
idézetei s általában irodalmi színvonalon álló voltánál fogva, lelkésztársaim figyelmébe s pártfogásába jó
lelkiismérettel ajánlom. Miskolc, 1 8 7 7 . junius 16.
Gyöngyösy Sámuel, ref. lelkész.
Tiszt. Barakonyi Kristóf úr által hozzám áttekintés végett küldött
cimü dolgozatát én gondosan átnéztem s mondhatom, hogy ez a mü
irodalmunkhall hézagot pótol s tiszta világos nyelven,
nálásával és alkalmazásával van i r v a ; kívánatos, hogy mennél szélesebb
1 8 7 7 , május 7-ón.
3-3

„Bibliamagyarázatok a szószéken"
a pártolást megérdemli, mert
a szentírási helyek ügyes felhaszelterjedést nyerjen. — Budapest,

Farkas József,

theol. tanár.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. B a l l a g i Mór. Főmunkatárs: F a r k a s J ó z s e f .
Nyomatott: Deutscll M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. sz. a

• S5E.

Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. november 25.

PROTESTA1TS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Szerkesztő- és
KIAD Ó-HIVATAL:
V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. I . em.

Előfizetési díj:

Hirdetések dija:

Helyben házhozhordással a vidékre postai küldéssel

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

mely nemcsak az egyházszervezetet megállapítsa, még
pedig alól, a községi presbyteriumtól kezdve, s a konventet is belefoglalva föl a zsinatig; hanem amely
A konvent rövid három nap alatt befejezte ta- egy füst alatt oly egyházi törvényeket is alkosson,
nácskozásait. Keveset szónokoltak, de végeztek.
melyek az elavult kánonokat és a különleges egyházkerületi statútumokat hatályon kívüliekké tegyék, szóEz mindenesetre biztató jelenség, mert rendesen
akkor beszélünk legtöbbet, mikor legkevesebb kedvünk val oly zsinatot kivánt, mely a magyar reformált
van cselekedni.
egyházat egyszerre és mindenestül szervezze és újjáalakítsa.
Mostani konventünk tagjai — úgy látszik, —
megértették a kor tettre intő szavát, és egytől egyig
A másik rész ellenben, bár a most említett dolazon határozott szándékkal léptek a gyűlésterembe,
goknak szükségét szintén belátta, és a magyar reforhogy az öt superintendentiának közös cselekvésre való
mált egyház megújulását szívből óhajtja: attól való
egyesüléséhez az utat elkészítik az által, hogy minféltében, hogy ha a leendő zsinat egyszerre a múltnak
dent mellőznek, mi az azon célra tartandó zsinat menteljes felforgatását veszi célba, mi okvetlen itt-ott
től elébbi létrejöhetését gátolhatná, vagy csak késlelfennálló egyéni vagy testületi érdekek sértésével járna,
tethetné is.
ezzel a zsinat létrejöhetését kockáztatná; célszerűbbnek

Konvent után.

Ez a célhozjntásnak legbiztosabb útja akkor,
mikor oly testületek egyesüléséről van szó, melyeket
eddigelé csak közös szenvedés vagy közös küzdelem
hozott időnként közel egymáshoz; máskülönben mindegyik autonom jogához képest, különleges rendszabályok szerint vezette ügyeit, alkotván állandó viszonyokat, melyekhez személyes és testületi, sajátságos
érdekek fűződtek.
Valóban szép látványt nyújtott egyházunk papi
és világi férfiainak e tanácskozása, hol azok, mint az
Ur követői az első pünköst napján „valának mindnyájan egy akarattal együtt", eszméket cserélve inkább,
mint vitatkozva.
Nem is volt a nézeteltéréseknek egyéb alapja,
mint az, hogy míg némelyek az egyházkerületek egyesülése iránt oly hangosan nyilatkozott közóhajtásba
föltétlenül látszottak bízni, mások a históriai viszonyok által kifejlett különböző érdekek tekintetéből
nagyon bizakodók nem voltak, s azért ovatos eljárást
követeltek.
Ehhez képest az egyik rész oly zsinatot kivánt,

látta, hogy a zsinat az egyházszerkezet megállapításán
kivül csupán azon teendőkre szorítkozzék, melyek
okvetlen szükségesek arra, hogy az egyházat közösen
érdeklő ügyekben egységesen intézkedhessünk.
Ez utóbbi nézet mellett a felhozottakon kivül
még sok mindenféle szól, de különösen nem kellett
volna figyelmen kivül hagyni azt, hogy egy és ugyanazon gyűlést egyszerre alkotmányozónak és törvényhozónak tenni, annyi mint épülő félben levő házat,
építés közben lakhelyül elfoglalni; két célt akarván
egyszerre elérni, mind a kettőt veszélyeztetjük.
Elébb az egyház alkotmányt kell elkészíteni, é,s
a szerkezetet a presbytero-synodalis rendszer természetének megfelelőleg határozott időközökben tartandó
zsinatok és conventek rendszeresítése által betetőzni, és
csak akkor foghatunk a törvény-alkotás munkájához,
a melynek az alkotmány szükséges előzménye.
Leendő első zsinatunknak egyház-szerkezetünk abbeli betetőzését annál inkább kell első rendű föladatának tekintenie, miután az egyházkerületek, egyházmegyék és községek szervezetére nézve minden oldalról
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ama testületek autonómiájának megóvása nyilván hang-

figyelmét

súlyoztatok,

remélhetni,

s az

egyházat közösen

egósz

mozgalom legfőbbképen az

illető ügyek

egységes

alkotandó magasabb közegek létesítése

elintézésére

érdekében in-

Csak ha

már zsinatilag megállapított

és szen-

tesített egyházszervezetünk lesz, s ha e szervezet alapján

hogy

művök

megy, amit a reformált

fordítja,

akkor

elfogadtatván,

bizton

teljesedésbe

egyház évek óta hiába áhí-

tott, — a zsinat mentül elébb létrejő, és megalakúl
valóság

d u l t meg.

a közös érdekekre

szerint

az

egyetemes

magyar

reformált

egyház.
BALLAGI

MÓR.

rendszerint tarthatunk időről időre conventeket és zsinatokat, akkor leszünk azon helyzetben, hogy egyházi törvénykönyvünket a mindenkori szükséghez képest

lassankint

megalkossuk ; akkor lehet joggal remélnünk, hogy az
egymással való gyakoribb érintkezés folytán a közérdekkel ellenkező particuláris tekintetek mellőztetni
elhatározásaink

elfogulatlan

Ítéletek

által

és

fognak

vezéreltetni.
Ezekre ugyan a tanácskozás folyama alatt világos szavakkal

seuki

seui

hivatkozott,

de

midőn

a

gyűlés többsége jónak látta a tiszántúli javaslatot a
Lónyay-fóle megszorításokkal

módosítani,

ezzel egy-

szersmind Lónyay azon mondásának igazságát is elismerte, h o g y ; „századok alatt fejlődött viszonyokat nem
lehet

áldásosán ós vógórvónyüleg

napok

alatt

meg-

oldani."
Ugy van.

Oly testületeket,

fejlődve, önálló,

melyek

önerejükön

független cselekvéshez hozzászoktak,

s abban megizmosodtak, mások akaratjához való simulásra

birni,

megoldását

oly kényes
csak

föladat,

melynek

időtől és lassankénti

szerencsés

beletörődéstől

várhatni.
E cél megközelítése is a legnagyobb óvatosságot
s az ellentállási

erők

folytonos számbavételét annál

inkább igényli, miután bizonyos, hogy ama testületek,
független működésök jogosultságát,
alatt fényesen igazolták,

hosszú

s minden egyes

létezésük
intézkedé-

seik oly viszonyokkal állnak kapcsolatban, melyek, ha
mindenben nem is, de valamely tekintetben kétségkívül hasznosak és üdvösek.
Ne ámítgassuk magunkat. Ne bizakodjunk szerfölött a most
Mindaddig,
legetik ,

mutatkozó jóakaratú

míg az egyesülésnek

egy

véleményen

van

egyértelműségbe.

csak

a nevét

mindenki,

em-

minden

ember azt ó h a j t j a ; de térjünk csak aztán a dologra,
a kivitel részleteire, azonnal meg lesz a „quot capita,
tot sensus."
H a a kiküldött bizottság ezeket szem előtt tartva,
javaslatában csak a legsürgetőbbekre szorítkozik, s a
lefolyt konvent
akaró testületek

békülékeny
sajátos

szellemében az egyesülni

viszonyait

kiméivé,

A tiszántúli ref. egyházkerület konventi küldötteinek az 1877. nov. 15—17-én tartott convent
elé beterjesztett javaslatuk.

egész

Főtiszteletű és nagyméltóságú Konvent! A mi tiszántúli reformált egyházkerületünknek országos vagy
nemzeti zsinat tartására vonatkozó s folyó 1877. évi ápr.
közgyűlésében létre jött indítványát, a többi testvér ref.
egyházkerületek közgyűlései minden ellenmondás és kifogás nélkül végzésileg elfogadván, hihetőnek tartjuk, hogy
e jelen konventre, a melynek fő, sőt egyedüli tárgya ama
végzések szerint is nem más, mint a zsinati előkészületek
megindítása : ez ügyben több oldalról nyújtatnak most
ide bé tüzetes előterjesztések illetőleg indítványok; mindazonáltal bátrak vagyunk mi is előadni röviden igénytelen nézetünket, hogy ha a szükség úgy kivánná, legalább egyszerűen tudomásul szolgálhassanak azok.
Az indítványozott zsinat főteendője első sorban nem
más, mint a t ö r v é n y h o z á s ; még pedig oly törvények
alkotása, a melyek legalább a főbb vonásokban egyetemesen megállapítsák valahára egyházunk országos szervezetét, a presbytériumoktól kezdve fel egészen a nemzeti
zsinatig; továbbá oly törvények alkotása, melyek a mint
a királyi szentesítést megnyerik, mind a Komjáti és
Öeleji-Katonaféle kánonokat, mind az 1821—22. évi különleges királyi szentesítést nyert konventi végzéseket,
vagyis általában minden eddigi országos kánonokat s ily
kánon erejével biró statútumokat mindenestől és végképen
hatályon kivül helyezzenek ; a szerződés által biztosított
vagy itéletileg megállapított jogok és viszonyok érintetlenül
hagyatván.
Ugy véljük, nem szükség bőven indokolnunk, hogy
miért tartjuk az indítványozott zsinat törvényhozási működését ily tárgyúnak és mérvűnek. Hiszen közönségesen
tudva van, hogy már csaknem egy teljes évszázad óta,
nem csak igen számos egyes hitfeleink nyilvános irodalmi
téren, de presbyteriumaink, egyházmegyéink, egyházkerületeink is majdnem évről-évre ünnepélyesen, végzésileg
is legfelsőbb helyre intézett igen számos feliratokban,
rendszerint a fájdalomnak bizonyos nemével kimondották
azt, hogy egyházunknak organikus, országos egységre s
az ezt célszerűen és szilárdul megállapítandó törvényhozó
nemzeti zsinatra égető szüksége van. Az organikus egységnek törvényhozás utján való létrehozására a mi meggyőződésünk szerint is, s e mi korunkban is folyvást

szükség van, nem csak általában az erők és érdekek
célszerű egyesítésének elvénél fogva, s nemcsak azért,
mert valóban jöttek s ezentúl is jöhetnek létre az idők
folyamán oly egyetemes értékű közügyeink, melyekben
időpazarlás nélkül s minden tekintetben kellő sikerrel csak
országos egyházi hatóság intézkedhetik, hanem azért is
kiáltó szükség van még az ily hatóságra, mert fájdalom,
naponként tapasztaljuk, hogy a nálunk folyvást uralkodó
római katholika egyház klérusa, a legerősebb egységes
szervezettel, lankadatlan következetességgel és teljes öszhangzattal működik a maga saját érdekében ; a mely igen
sokszor épen ellenkező a mi egyházunk legszentebb
törvényes érdekeivel; sot nem lehet mindezek mellett
eltitkolnunk azt sem, hogy vallásunk, egyházunk és iskolánk törvényes jogai és legszentebb érdekei ügyében,
még hazánk alkotmányos kormánya részéről is gyakran
találkozunk kellemetlen félreértésekkel, sőt egyenes összeütközésekkel is. Ezen s több efféle okoknál fogva s ily
viszonyok között, lelkünkből óhajtjuk mi is, hogy a legközelebbi zsinat törvényhozása állapítsa meg azon organikus egységet, a mely az alsóbb egyházi hatóságok kellő
autonómiájának sérelme s a merev centralisatió ismeretes
veszélyei nélkül, védelmezhesse, vezérelhesse és boldogíthassa egyházunkat.
Az említett kánonokra nézve már régen eljött az
utolsó óra, a melyben azokat mindenestől hatályon kivül
s a történelmi összes emlékek sorába kellett volna helyezni, mert hiszen számtalanszor elmondatott már, hogy
azok tárgyaikra, alapelveikre, szellemökre és egész mivoltokra nézve csaknem teljes mértékben elavultak, s
miután rajtok az egyházkerületi végzések s legfelsőbb
rendeletek által temérdek változás tétetett, legnagyobb
részük már évtizedek óta tényleg nincs életben. Most
már tehát miután egyházi zsinatunk törvényhozása megindul, a régi kánonokat a belőlök még fenálló néhány
pontért, mint törvénykönyveket folyvást életben hagyni,
valóban igen visszás s a jó renddel merőben ellenkező
dolog lenne.
Minthogy azomban kánonaink és kánon értékű statútumaink nem csak egyház szervezeti törvényeket tartalmaznak, a melyeket a létrejövendő ily tárgyú törvénykönyv merőben hatályon kivül fog helyezni, hanem tartalmaznak még fegyelmi és házasságügyi törvényeket is,
a melyeket ma már a szervezeti törvényekhez csatolni
vagy azok közé imide amoda beszőni nem szoktak, és
okszerűen nem is lehet: látni való, hogy e tekintetben
is halaszthatatlan törvényhozási intézkedés szüksége forog fen.
A fegyelmen most nem az általában úgynevezett
egyházi fegyelmet értjük, a melyet az egyházi hatóságok
s különösen a presbyteriumok szoktak néhol, kisebbnagyobb mértékben gyakorolni az egyes gyülekezeti
tagok felett, hanem azt a fegyelmet, melyet az egyház
felsőbb hatóságai különösen a lelkészek, tanítók s tanárok s más ily egyházi tisztviselők oly hivatali mulasztásai, hanyagsága, kihágásai s vétségei ügyében szoktak

gyakorolni, melyek a polgári büntető törvények fegyelme
alá nem esnek ; mert azt említenünk sem kell, hogy a
protestáns egyház elvei szerint, az országos büntető törvények hatálya alól semmiféle egyházi tisztviselő kivétetve nem lehet. Az egyházi tisztviselőkre vonatkozó
fegyelmi törvényeket, melyek minden nagy terjedelmesség nélkül is elérhetik céljukat, véleményünk szerint a
legközelebbi zsinatnak elmulhatlanul létre kell hozni, s
a királyi felség által szentesíttetni; mert ily fegyelmi
törvények nélkül, rendezett egyházi társadalom, egy
óráig sem állhat fen s az ilyenekbe való betekinthetési
jogot is az államhatalomtól el nem vitathatjuk ; annyival inkább, mert miként a múltban volt, ugy a jövőben
is lehet gyakran eset reá, hogy az egyházi törvényszékek ítéleteivel elégedetlen fél, a felségnek kétségbe vonhatlan legfőbb felügyelői hatalmához folyamodik; ilyen
esetekben, mint első és főkérdés mindenesetre az, ha
váljon megtartattak-é az egyházi törvényhozás által
automatice alkotott, s a felség által szentesitett egyházi
törvények és szabályok.
A mi a rendkívüli fontosságú házassági ügyeket
illeti: most már sokkal nagyobb nyomatékkal, mint az
előtt éppen tíz évvel tartott egyetemes értekezlésünkön
tevők, határozottan nyilvánítjuk, hogy a polgári házasságnak, még pedig nem a facultativ, hanem az általánosan
kötelező polgári házasságnak s a polgári anyakönyveknek,
nem csak a házassági, hanem a születési és halálozási
esetekre vonatkozólag is, a törvényhozás általi mennél
előbbi életbeléptetését lelkünkből óhajtjuk ; mert meg vagyunk győződve, hogy ezen intézmények nem csak nem
ellenkeznek, hanem teljesen öszhangzanak az evangeliomi
protestáns egyház s a valódi keresztyénség alapelveivel
és érdekeivel; s ha életbeléptetésök kezdetben kevés
időre némi félreértést, kellemetlenséget és zavart szülne
is, de állandó üdvös hatásuk nem sokára mutatkozni fogna,
mind a házas felek s a különböző felekezetek kölcsönös
békessége, mind a lelkipásztori hivatal valódi rendeltetésére és tekintélyére nézve.
Mindezeket tüzetesen indokolni nem tartjuk ez úttal helyén valónak, csak azt jegyezzük tehát meg, hogy
addig is, míg a kötelező polgári házasságnak törvényes
behozatala elkövetkeznék, múlhatatlanul kell egyházunknak valamit tenni, és pedig már a következő zsinaton
a végre, hogy a régi kanonok a házassági ügyekre vonatkozólag is hatályon kivül tétethessenek, s hogy a
lényeges dolgokban ezen ügyekre nézve is mind az 5
egyházkerületünkben egyező eljárás legyen; igy péld.
egynek és ugyanannak kellene lenni a házas felek esküformájának, a hirdetés és az esketés szabados vagy tiltott napjait megállapító szabályoknak stb. Ugy véljük,
hogy az ily szabályok néhány pontban könnyen kifejezhetők lesznek, mert magától értetik, hogy a házassági
ügyre vonatkozó országos törvények, a josefina constitutio, s más legfelsőbb rendeletek, mint szinte az erdélyi
reform, egyházkerület házasságügyi sajátlagos állása is,
mindaddig sértetlenül fenntartandók ; míg a hazai törvény83*

hozás másként nem intézkedik. Miután pedig ezen állami
törvényekhez és szabályokhoz a fentemiitett egyházi
szabályok csak múlékony értékű pótlékok gyanánt csatoltatnának, ezeknek királyi szentesítését nem tartjuk elmulhatlanul szükségesnek.
Visszagondolva már az egybetilendő zsinatnak általunk eddig elsorolt teendőire, előttünk úgy látszik, hogy
az elmulhatlanul szükséges, rendszeres és tüzetesen indokolandó előmunkálatok elkészítése végett, három, sőt a
végül előadandó indokoknál fogva még egy negyedik
külön bizottságot vagy küldöttséget kellene már most
ezen konventből kinevezni vagy választani. Nevezetesen :
Az első bizottság feladata lenne véleményt adni a
m o s t k ö v e t k e z ő z s i n a t helyéről, idejéről, tagjainak választási módjáról, számáról, a zsinattartás költségeinek honnan való fedezéséről, utazás- és napidíjakról,
a zsinat mikénti megalakulásáról, egész szervezetéről, s
tanácskozás rendszabályairól s különösen az utóbbiakra
vonatkozólag egy rendszeresen formulázott javaslatot
készíteni.
A második bizottság feladata lesz rendszeres egyházalkotmányi törvénytervet dolgozni ki.
A harmadik bizottság pedig fegyelmi törvényeket
vagy szabályokat — ide értve természetesen az egyházi
perrendtartást is — és házasságügyi pótszabályokat fogna
készíteni.
Ha netalán időnyerés érdekéből s a létre jöhető
erős ellentétek kikerülése végett szükségesnek látszanék,
hogy már most ezen konventből némi utasitások adassanak az említett bizottságoknak : akkor az első bizottság
számára csekély nézetünk szerint a következő alaptételeket lehetne kijelölni:
Az összeülendő zsinati tagok száma 150-nél több,
100-nál kevesebb ne legyen. Ilyen forma számot javai
a budai zsinat s az 1848-ik évi egyetemes értekezlet
példája és zsinati terve is. Az említett budai zsinat ugyanis,
melyet a magyarországi 4 reform, egyházkerület követei
alkottak, költségkímélés tekintetéből csak 100 tagból állott,
a zsinattartásról szóló budai kánonok szerint is, 72-nél
kevesebb, 100-nál több nem lehet a zsinati tagok száma.
Az 1848. évi református értekezletet, a melyen Erdély
feltűnően kevés egyén által volt képviselve, összesen 98
tag alkotta; nevezetesen tiszáninnenről 16, tiszántulról
33, dunántulról 22, dunamellékről 18, Erdélyből 9.
Ezen értekezletnek nagy sietséggel s minden indokolás nélkül létrejött terve szerint 106 tag fogta volna
alkotni az 1849. aug. 1-ső napjára kitűzött nemzeti zsinatot.
A tényleg fennálló törvényes viszonyokat, következő egyházi törvényhozásunk által is minden lehető
ponton, kellő tiszteletben tartani óhajtván, úgy véljük,
hogy a superintendensek és főkurátorok a következő zsinatnak is, minden választás nélkül tagjai lehetnek. A
többi tagok pedig fele részben a lelkészek, más fele
részben a világi férfiak közül választanának és pedig
azon arány szerinti számban a mely a conventekre I

nézve az 1873. évi konvent javallott, és a mely szerint
most is egybegyűltünk. E szerint már a választott konventi tagok számát 3-al sokszorozva következőleg lenne
megállapítva a választandó zsinati tagok száma : a dunamelléki egyházkerületből 18, a dunántúli egyházkerületből 18, a tiszáninneni egyházkerületből 18, a tiszántúli
egyházkerületből 42, az erdélyi egyházkerületből 2 4 ;
összesen 120 választott tag. Ezekhez járulván 5 főkurátor és 5 superintendens s mindegyik kerületből egy-egy
tanár, 135 tag fogná alkotni az összeülendő zsinatot.
A zsinati költségek fedezése végett bizonyos mérsékelt adó alá vetendőknek véljük nem csak az egyes
gyülekezeteket, mint ilyeneket, hanem külön a lelkészeket, tanárokat, tanítókat és énekvezéreket is bizonyos
megállapítandó osztály szerint. Természetes, hogy vagyonosabb sőt általában minden hitfeleink és gyülekezeteink
előtt az önkénytes adakozás utja is rendszeresen nyitva
tartatik.
Az első bizottság többi teendőire nézve az utasításadást mellőzhetőnek véljük, kivált miután a legfőbbre
t. i. a zsinat megalakulási és tanácskozási szabályzatára
vonatkozólag külföldről több oly gyakorlat által is megpróbált példányok vehetők fel, a melyek nem kevésbbé
előmozdíthatják legalább a célszerű tájékozódást.
Ugy látszik, hogy a második bizottság feladata lesz
a legnagyobb és legnehezebb, már csak azért is, mert a
mint a külföld ujabbkori példái is mutatják, az egyházszervezés mezején nem épen könnyű a vészes túlzásokat
elkerülni. Lehet p. o. oly egyház-alkotmányt hozni létre,
a melyben a consistoriális és bürokrát elemek rideg uralma
elnyomva tart minden szabad szellemet és évtizedekre
meggátolja a lehető legszerényebb fejlődést is ; de viszont
lehet olyan egyház alkotmány is, a melyben nincsen
semmi állandó hivatal, nincs, némely legújabb vélemények
szerint még gyülekezeti lelkipásztorság sem, nincs hitközösség a vallás legfontosabb tárgyaira nézve sem, nincs
aztán rend, béke, sőt szabadság sem, mert egyik tisztujjitás a másikat kergeti, s az éppen uralomra jutott,
de a vallás valódi céljaival s az egyház és iskolák virágzásával minél kevesebbet gondoló egyesek és érdekszövetségek s az ezek áltál vezérlett tömegek a zaklató
zsarnokság vagy a lomhaság tekintetében, elvégre még
a legkonokabb konsistoriál és bürokrát hatóságokkal is
mérkőzhetnek. Lehet továbbá oly egyházalkotmány is, a
mely magának az egyháznak határozottan adva levő
eszméjét és mivoltát figyelembe sem véve a politikai
minták vagy épen social-demokrat ábrándok szerint van
öntve ; de viszont lehet olyan is, a mely a XVI. századi
avult példányokat akarná még a nem lényeges részletekben is hűségesen reprodukálni.
Egyelőre már csak az időnyerés tekintetéből is
elmúlhatatlanúl szükségesnek látszik, hogy az emiitett s
más efféle túlzások eltávolitassanak; mert hogy ha a
valamenyikhez való ragaszkodás folytán oly egyház alkotmányterv jőne létre ; a melyet a jövő konventnek vagy
zsinatnak, tekintélyes része vagy épen többsége még

tanácskozási alapul sem fogadhatna e l : múlhatatlanul
előálland egy vagy két, egészen uj egyházalkotmányi
terv készítésének a szüksége, a mi ismét nagyon sok
idő- és költségvesztegetést vonna maga után. — Ennek
eltávolítása érdekéből szükségesnek tartjuk a második
bizottság számára legalább néhány sorban a konventből
némi utasítást adni, kimondani p. o. hogy a tervezendő
alkotmány mérsékelt zsinat-presbyteri legyen, a nálunk
eddig kifejlett s üdvösökül és szükségesekül elismert
elveknek és intézményeknek mint p. o. a minden
fokozaton keresztül vonuló kettős elnökségnek s a lelkészi és világi elem paritásának fentartásával s minél
kevesebb tisztujitásokkal; mert a gyakori s egész néptömeget hullámzásba hozó tisztujitásokat, sem az egyházi
élet fogalmából és céljából következőknek, sem a béke,
rend és szabadság biztosításának érdekéből szükségeseknek miként nem tapasztaltuk, úgy nem is gondoljuk.
Elmulhatlanul szükség továbbá mind most előre
utasitásul, mind későbben magában a törvényben kimondani : hogy az uj egyházszervezet által egyházunk és
iskoláink hitvallási és államjogi positiv-alapjai illetetlenül
hagyatnak. —
A hitvallási alapra nézve rendszerint kimondják
ezt és pedig mindjárt a legelső cikkek egyikében a legújabb idők legtekintélyesebb külföldi protestáns egyházszervezeti törvényei is 5 igy p. 0. a poroszországi 6
régibb tartomány egészen szabadelvű protestáns egyházalkotmányának éppen a közzsinatra vonatkozó s mult évi
jan. 20-ára szentesitett törvényeiben, mindjárt a legelső
pontban kimondatik, miszerint „a hitvallási alap és az
unió ezen alkotmányi törvények által nem érintetnek" 5
szintúgy a raj na tartományi és westfáliai igen tekintélyes
egyházszervezeti törvények első pontjában is nyilván
kimondatik, „hogy a hitvallások folyvást érvényben
vannak" s. a. t. De ki is kell ezt mondani általában
minden szerves egyházalkotmányi törvénykönyvben, mert
az egyház alkotmányát rendezni és megállapítani nem
lehet az egyház mivoltának tiszta és szabatos felfogása
nélkül; az egyház mivoltának vagy fogalmának pedig
egyenesen lényegéhez tartozik bizonyos hitközösség, vagy
közös hit vallási alap, és ezen létező közös hitvallási
alapot az egyes hívektől, vagy gyülekezetektől elvenni
s azokra valami más hitvallási alapot parancsolni semmiféle zsinatnak nem áll jogában, úgy hatalmában sem. —
A hitvallási alap lehető módosításának nem az egyházszervezeti törvények alkotásánál, hanem a vallástan!
kézikönyvek, liturgiák, és énekes könyvek átnézése és
javítása alkalmával lehet némi helye. —
De azért is ki kell ama tételt világosan mondani,
mert az államhatalomnak a nálunk fenálló alaptörvények
szerint
bármikor is ugyan, de különösen
akkor,
midőn valamely egyház alkotmányát szentesíteni akarja,
jogában és érdekében áll tudomást szerezni arról, hogy
váljon az az egyház azon hit vallási alapon áll e ? a melyen aunak számára a szabad vallásgyakorlat s a nyilvános corporátió joga államjogilag biztosítva van, —

A mi sajátságos viszonyainknál fogva nálunk azt
is szükséges lesz már most nyilván kimondani, hogy az
életbelépendő egyházalkotmányi törvények egyházunk és
iskoláink államjogi alapjait s viszonyait sem fogják
érinteni; és ez nagyon természetes, mert a szervezkedés
voltaképen belügy levén, ellehet azt végezni úgy, hogy
az államhoz, s más felekezethez való jogviszony semmi
lényeges ponton nem érintetik. — Általában pedig eleitől
fogva nálunk is tudva volt az, hogy az emiitett jogviszonyok ügyében egyoldalulag s törvényhozólag semmiféle
zsinat nem intézkedhetik maga. De ha törvényt nem
hozhat, felterjesztést még is tehet ez ügyben a zsinat
mind a királyi felséghez, mind az országgyűléshez, s ezen
felterjesztésnek minél előbbi megtételét a folyton felmerülő kellemetlenségek, aggályok és sérelmek nagyon is
indokolják. —
Ily okoknál és érdekeknél fogva nem látnók feleslegesnek, hogy ha már ezen konventből kineveztetnék
egy negyedik bizottság, a melynek feladata lenne egyházunk és iskoláink államjogi viszonyai ügyében az említett
előterjesztést elkészíteni, hogy az a következő konvent s
majd a zsinat által is elfogadtatván, az illető helyekre
még a zsinat kebeléből felterjesztethessék. Ezen felterjesztés fogná tüzetesen tárgyalni az egyházi és iskolai autonómiának, a felség legfőbb felügyeleti hatalmának, a
polgári házasságnak, polgári anyakönyveknek s az állam
általi kárpótoltatásnak és javadalmaztatásnak kérdését ;
az 1848-dik évi vallásügyi törvényekhez mikénti állásun' kat, a más felekezetekhez való jogviszonyoknak még függőben levő kérdéseit és más eféléket. A mindezekre való
részletes kiterjeszkedés részünkről ez úttal annál inkább
nélkülözhetőnek látszik 5 mert az elsorolt kérdésekre vonatkozólag miként több egyházkerület úgy a tiszántúli
részéről is terjesztetett már be az 1867. évi decemberi
konventbe egy véleményjavaslat, melynek lényeges pontjaihoz most is folyvást ragaszkodunk.
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A harmadik bizottság működésére vonatkozólag csak
azt jegyezzük meg utólagosan, hogy az kivált a fegyelmi
ügyekre nézve csak akkor kezdődhetik meg, midőn a
második bizottság munkálata már készen lesz.
Egyébiránt és általában a bizottságok működésének
módozatát és sorrendét körülbelül ők magok állapíthatják
meg legcélszerűbben.
Annyit azonban mindenesetre óhajtanánk kimondatni most, hogy mindegyik bizottság, mihelyest munkálatával készen lesz, azt tüstént nyomassa ki, a konvent
minden tagjának küldje meg ; s viszont ezek saját észrevételeiket és javaslataikat formulázva, a bizottsági elnökhöz zárt határidő alatt küldjék be stb. Végül szükségesnek látjuk az említett javaslatok és tervezetek minél szélesebb körben megvitathatásuk szempontjából
azoknak több példányban kinyomatása iránt is intézkedni.
Tiszteletteljes véleményünk előterjesztése után mély
tisztelettel maradtunk Budapest, 1877. november 13.
napján a főtiszteletű és nagyméltóságú konventnek alázatos szolgái: R É V É S Z B Í L I N T superintendens, gróf D E -

mintára önteni. Ő ezen irányhoz, mely az egyes kerületek történelmi kifejlődését megsemmisíti, nem csatlakozhatik. Szerinte az egyes kerületek szervezésébe nem
RADY GÁBOR, gróf RÁDAY
G E D E O N , SIMONFFY I M R E ,
avatkozhatik a convent s a létrehozandó zsinat De mert ő is
ÁRMÓS B Á L I N T , K Á N T O R SÁMUEL, N Y Í R I P É T E R , F R Á T E R
I
megakarja oldatni a bennünket oly igen égető kérdést, azért
IMRE, LUKÁCS D Á N I E L , T Ó T H SÁMUEL, mint a tiszántúli
óhajtja a zsinat összeülését, de kéri a conventet, hogy a
ref. egyházkerület konventi képviselői.
kiküldendő bizottság a gróf Lónyay által kijelölt irányra
tereitessék, jelesen, hogy ez csupán egy oly javaslat készítésére utasittassék, mely kimutassa, hogy a határozatképes convent miként illeszthető be egyházszervezetünkbe,
B E L F Ö L D .
hogy ezen convent miként legyen szervezve, mely hatáskörben mozogjon, a közösügyet miként repraesentálja
A magyar reform, egyház conventje Budapesten stb. ; készítsen javaslatot továbbá a zsinat iránt, de a
melynek feladatául közelebb csupán a conventi intéznovember 15- és 17-én.
ménynek törvényesen való létrehozása tekintessék. Mert
(Folytatás és vége.)
ha minden tárgyat zsinat elé akarunk vinni, nem hogy
célt nem érünk, sőt messzebb távolodunk egymástól s a
. Gr. Lónyay Menyhértnek mult számunkban közlött
javalata megtétele után R é v é s z I M R E szólalt fel, nem , céltól, mint eddig voltunk. Ha ellenben a conventet létrehozzuk, lesz egy találkozási pontunk, hol a közös
azon szándékkal ugyan — mint eleve kijelenté, hogy a
ügyekben testvériesen intézkedhetünk.
tárgyalás mélyébe bocsátkozzék, hanem csak hogy az
Hát az egyházi törvényekkel, a kánonokkal mi
elmondottakra pár észrevételt tegyen. Jelesen hogy ők
történjék
ekkor ? fogják talán kérdezni. Felelet: ez is
4 bizottságot óhajtottak, onnan van, mert szerintük a
közös
ügy,
s a konventnek egyik fődolga leend ezek
bizottságokban minden conventi tagra szükség volna.
revideáltatása iránt intézkedni. Miért is kéri a bizottságot
Már p. o. az alkotmánykészitő bizottságnak alapos tájéa fentebbi értelemben kiküldetni.
kozottsággal kell birni a különböző e.-kerületekben fönnK u n B e r t a l a n s b. K e m é n y , gr. Lónyay jaálló egyházszervezetről s törvényes szokásokról, miért
vaslatának
helyessége mellett érvelnek, s a bizottságot
is ezen bizottságba legalább 20 tag lenne választandó •
az ebben kijelölt iránypontok elfogadása mellett kérik
a többi 30 tag pedig a más három bizottságba osztatnék
kiküldetni.
szét. B. Keménynek azon nézetéhez, hogy egy részletes
P a p G á b o r . Köszönetet szavaz Debrecennek az
javaslat készítésével Tiszántúl bizassék meg, már csak
általa beterjesztett, s több valóban korszerű alapelvet
ezen fentebb említett oknál fogva sem csatlakozhatik,
tartalmazó dolgozatért. Óhajtaná azonbau ő is, hogy ebmert a részletes munkálat készítőinek kellőleg tájékoben hely adassék az iskolaügynek is, mely reánk prozottaknak kell lenniök az ország különböző részeiben
testánsokra nézve oly igen fontos, s* melyre egyházunklevő egyházak intézményei és szokásai iránt. Végül megnak okvetlenül ki kell figyelmét s munkásságát terjeszjegyzi, hogy ők sem tartották azt mnlhatlanul szükségesteni, és különösen munkálkodnunk kell azon, hogy lenek, hogy a bizottságoknak utasítás adassék, s ha a
gyen közös főiskolánk, protestáns egyetemünk, mert
conventnek úgy tetszik, ők is szívesen beleegyeznek az
különben az egyházkerületek haszontalanul fecsérlik el
utasítás nélkül leendő kiküldetésébe az egy vagy több
legjobb
erejüket. Másrészt lát abban feleslegest is, igy p.
bizottságnak.
o. a kérelmezés és a kormány elé terjesztendő javaslatS z á s z D o m o k o s . Ismeretes dolog, hogy több
készités nem a zsinatnak, hanem a közigazgatásnak a
egyházkerület évek óta azon dolgozott, hogy egyházunk
dolga. 0 4 bizottságot kíván, de ezeknek részletes utaszervezetébe beékeltessék egy határozatképes convent,
sítás nem adandó, hanem a gr. Lónyay-féle irányeszmék
vagyis egy oly közeg, mely a különben el nem intézhető
figyelembe vételére utasitandók.
közös ügyekben végérvényüleg intézkednék. A tiszántúli
B. V a y M i k l ó s . Az eddigiekből ugy látja, hogy
kerület azonban — mint tudjuk — ezen mi törekvéseink
a
debreceni
javaslat általánosságban elfogadtatik, de azon
elé folyvást azt vetette gátul, hogy egy ily intézményt
módosítással, hogy ne négy, hanem egy bizottság külközzsinat nélkül valósítani nem lehet, s legújabban épen
dessék ki, melynek részletes utasitás helyett a gr. Lóazért tette Debrecen egy ad hoc convent iránti ismeretes
nyay-féle irány eszmék adatnak utasitásul. Minthogy azonindítványát, hogy ily módon létrejöhessen a zsinat, ezen
ban ezen irány eszmék csak élő szóval lettek előterjesztve,
pedig majdan létrehozassék a határozatképes conventi
gr. Lónyay felhivatik ezeknek a közelebbi ülésen Írásintézmény. Erdély igy fogta fel s épen ezért örömmel
ban leendő benyújtására.
fogadta a debreceni javaslatot. Az eloterjesztett debreceni
A 16-iki ülésben a jkönyv hitelesítése után előtermunkálat azonban sokkal messzebb ment, s a zsinati
jesztetett a gr. Lónyay-féle javaslat, melyet mult szátanácskozások tárgyául sokkal többet ölelt fel javaslatában,
mint várni lehetett, s kivált az egyház alkotmányát s i munkban egész terjedelmében közöltünk, de a melyből
benyujtatása alkalmával a 6-ik aliena ezen szavai: „az
szervezetét gyökeresen átakarja alakítani, s egészen egy
GENFELD IMRE
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főgondnok,
ÁBEL,
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egyház szervezete," továbbá a 7-ik aliena ezen szavai:
„alulról felülre" hiányzottak, a mi miatt ujabb viták,
vagy jobban mondva eszmecserék (mert vitáról alig lehet
szó az egész conventi tanácskozás alatt) keletkeztek.
Elsőbben is R é v é s z B á l i n t szólalt fel, mondván, hogy habár az előbbi napi ülésben elfogadtatott is
a gr. Lónyay-féle javaslat, de azért az nem zárja ki,
hogy ahoz ma, midőn Írásban formulázottan adatott be,
újból hozzá ne lehessen szólni. Mi már tegnap is aggódtunk — ugy mond — hogy a zsinatból mi sem lesz, ma
pedig ezen formulázott javaslatot hallva, aggodalmunk
még inkább fokozódik. Im tegnap a debreceni javaslat
általánosságban elfogadtatott, ezen uj javaslatban pedig a
debreceniből mi sincs, különösen nagy hiánynak látszik
előttünk az, hogy ebben az egyházszervezet létrehozásáról egy szóval sem tétetik emlités. Itt csak a conventre
van hivatkozás, de ha a zsinat feladatául csupán ennek
létesítése tekintetnék, akkor a mi javaslatunk voltaképen
megsemmisíttetnék. Ha mi nem kivánjuk azt Erdélytől,
hogy ősi jogaikat feláldozzák az egyesülés kedvéért, viszont ők se akarjanak a mi haladási .szándékunk elé
gátat vetni. Nagyon kérem azért a t. conventet, hogy a
gr. Lónyay-féle javaslatba vitessék be javaslatunknak
az egyházszervezetre vonatkozó pontja.
Mondatott, hogy az iskolaügy hiányzik a mi javaslatunkból. Szerintem ez bent vau, mert hiszen ini a 4-ik
bizottságot ezen egyik okból véljük kiküldendőnek, hogy
az egyházi és iskolai önkormányzati jogaink iránt készítsen az illető helyekre leendő felterjesztés végett javaslatot, s ebben fejtse ki a minket illető jogokat, és ezt
óhajtjuk most is, mert hiszen az egyházi és iskolai autonomia oly szorosan összefügg egymással, mint a fa és
lombozata; ez utóbbi elfonyad, elszárad a törzs is. Javaslatunk ide vonatkozó pontját kérjük annál is inkább
figyelembe vétetni, mert fájdalom a közelebbi időkben
is többször jöttünk az önkormányzati jog különbözőleg
lett magyarázata folytán az országos kormánynyal öszszeütközésbe, s épen legközelebb a legfőbb felügyeleti
jogra alapított túlkapások ellenében tett felterjesztéseinkre
nagyon is gyorsan megérkezett kormányleiratok máinem csak magyarázzák, de gyakorolják is, a mi értelmezésünktől eltérőleg a legfőbb felügyeleti jogot, épen azért
szükséges, hogy mi is mihamarabb előterjesszük nézeteinket. A tanügy egyéb részei zsinat elé nem tartoznak. Ezeket gr. Lónyay szerint majd elintézi a convent,
de ez kérdés, mikor jön létre, azért szerintem célszerűbb
volna az egyetemes tanügyi bizottságot feleleveníteni.
Nem titkolhatom el, hogy a lapirodalom terén sokat
gyanúsítottak bennünket, mintha a testvéri kötelet mi
téptük volna szét, mi tűrtük ezt csendesen, várva azon
időre és térre, melyben kezet nyujthatunk a testvéries
egyesülésre; ha volt hibánk, az csak abban állott, hogy
mi vérrel szerzett önkormányzatunkhoz, mely egyszersmind nyelvünket és nemzetiségünket is védte, oly igen
ragaszkodtunk. De ragaszkodunk most is, mert hazánk
mostani állapotja is eszünkbe juttatja gyakorta merengé-

seink közben Eötvös azon szép költeményét, mely igy
végződik: „Tied hazám egy szentelt fájdalom." Mi ragaszkodunk jogainkhoz most is, annyival is inkább, mert a
mi önkormányzati jogaink gyakorlása által a haza integritása soha nem veszélyeztetik. Kéri újból, hogy az egyházszervezet iránti javaslat a Lónyay-féle javaslatba bevitessék.
B. V a y. Elnöki megnyitó beszédében mindjárt
érinttete, hogy azon elvi vitás kérdéseket, melyek kivált
a conventre vonatkozólag oly élesen állitattak itt ott
egymással szembe, s melyek a pártok kölcsönös gyanúsítását vonták maguk után, ne elevenítsük fel most, midőn békejobbot akarunk egymásnak nyújtani. Továbbá
midőn tegnap a debreceni dolgozat általánosságban elfogadtatott, akkor egyszersmind elfogadtatott annak az
egyházszervezet iránti pontja is, Lónyay javaslata csak
az irányt jelöli ki.
M o c s á r y L. O nem lát, miként Révész B. ellenmondást abban, hogy tegnap a debreceni javaslat általánosságban elfogadtatott, ma pedig Lónyay-é fogadtatik
el. Debrecen a bizottságok kiküldetését kérte, a többi
pedig dolgozatában annak indokolása volt. Lónyay javaslatában szinte bent van az egyházszervezet iránti javaslat, a mennyiben a bizottság teendői közt az is ott
van, hogy készítsen javaslatot: „az egyház kánonairól."
Az iskolaügyet önkormányzatilag kell elintézni, a zsinat
pedig nem autonom testület, a mennyiben ennek határozataira a szentesitési jog alapján a király s a cultusminiszter is befoly.
G r . L ó n y a y . Révész B. megnyugtatására kijelenti,
hogy az ő javaslatában eredetileg is bentfoglaltatik a R.
által bevitetni kért pont, de hogy teljesen megnyugtassa,
ő kéri a 6-ik aliena alá betenni ezen szavakat „az egyház szervezete."
N a g y P é t e r . Révész B. azon szavaiban, hogy
ha Erdély védi önkormányzati jogait, ő se gátolja a haladást, egyesülést, oly vád foglaltatik Erdély ellen, melyet
az valóban nem érdemel, s melyet épen azért ő szó
nélkül nem hagyhat. Azon rövid idő alatt — úgymond
— mióta a testvér egyházkerületekkel a conventeken
találkozunk, eléggé bebizonyítottuk, hogy mi őszintén
óhajtjuk az egyesülést, óhajtjuk a haladást is, s épen ezért
pártolja Lónyay javaslatát, mely oly intézkedések tételét
ajánlja, melyek a jelen szükségleteit kielégitik.
R é v é s z I m r e . Nekem is vannak aggodalmaim
Lónyay javaslatának elfogadása miatt. Midőn Debrecen
tavaszi indítványát megtette, ezt tette nem csak azért,
hogy a keserűséget eltemessük, hanem mert egyházmegyénk még a határozatképes convent eszméjének megpenditése előtt sürgette egy alkotmányozó zsinat tartását.
Világosan kifejeztük többször, hogy mi a conventet nem
ellenezzük, de hogy egyszersmind egyházunknak országos
szervezetét is óhajtjuk. Ezt célozta már az 179%
t.
c. 4 pontja is, ezt akarta létesíteni a budai zsinat, s ezt
akarnók mi is. Többekben az egyház-szervezet sürgetése
aggodalmakat ébresztett, de hiszen nem ak arunk mi ezen

szervezette] procrustesi ágyat készíteni, vagyis egyik kerület önkormányzati jogait összezsugorítani, a másikét
talán kelletinél jobban kibővíteni; hanem óhajtanánk
testvéries összhangzatot létrehozni, és oly szervezetet,
inely a királyi szentesítést is elnyerné. Osztom én elvben
Hegedűs L. nézeteit, én is óhajtanám, hogy vajha a mi
egyházunk is lenne anyagilag és szellemileg oly erős, hogy
— mint az amerikai felekezetek, — önnön erejéből
fentarthatná magát. Igen de nálunk még szükség van a
fejedelmi s államkormányi támogatásra, de meg ha szervezetünk a szentesítést nem nyerné el, egy ministeri
tollvonás megsemmisíthetné azt, nem csak, de e nélkül
alig számíthatnánk a világi hatalom támogatására az
általunk kivetett egyháziadók behajtásánál. Mind ezekért
én a sanctiot, melynek külömben is túlterjeszkedése ellenében az 1790/1 26 trveikk biztosítékot nyújt, óhajtom.
A mi gróf Lónyay javaslatát illeti, ezt én nem találom öszhangzónak sem a mi javaslatunkkal, sem a tegnap itt hallott beszédekkel; miért is óhajtom, hogy abban
világosan fejeztessék ki, miszerint a zsinat nem csupán a
convent létrehozása érdekéből űl össze, de e mellett munkába veendi egyházunk organizálását, épségben hagyása
mellett természetesen, az én nézetem szerint is az egyes
kerületek önkormányzati jogainak.
T i s z a L á s z l ó . Erdély őszintén akarja a békét
s egyesülést, de a mellett történelmileg kifejlett jogaihoz
ragaszkodik a z t ; érthető, mert hiszen Erdélynek a különleges állásra nem csak joga, de mulhatlan szüksége is
van, külömben nagy zavarok keletkeznének. Mások ott
sok tekintetben a viszonyok ma is, mint a Királyhágón
innen. P. o. mi soha nem hivatkozunk az 1790/1 26 ik
t.-cikkre, hanem a bécsi, linci békékre, s az approbátákra j
mi erdélyiek valamint a múltban, úgy ma is tarthatunk
egész szabadon zsinatot, minden előleges engedély nélkül
stb. Hogy Debrecen az egyházszervezetet sürgeti, ezt
tudjuk, helyeseljük, de hogy összes egyházszervezetünk^
alólról kezdve felfelé egészen ujjá alakíttassék, és teljesen
egyöntetűvé tétessék, ebbe bele nem egyezhetünk, s erre
az egyesülés végett nincs is szükség. Miért ne lehetne
az egyes egyházmegyék, kerületek szervezetében több
kevesebb eltérés, a fődolog csak az, hogy a hol mint
kerületek találkozunk, ott legyen egység s öszhangzat.
Ezért is gr. Lónyay javaslatát, mely a debrecenivel épen
nincs ellentétben, pártolja.
M o l n á r A l a d á r . A két javaslat között lényegökre nézve nincs ellentét, de a kedélyek megnyugtatása
végett az utóbbit célszerű volna pár szóval pótolni. Jelesen
Debrecen biztosítást óhajtana, hogy a zsinat nem csupán
a convent megalakításáért ül össze ; másrészt meg Erdély
autonomiája miatt aggódik. A zsinatnak már a szervezettel
okvetlenül kell foglalkozni, azért vitessék be az utóbbi
javaslatba ez hogy „alólról fel", ezzel talán mindkét fél
meg leend nyugtatva.
R a g á l y i N. a két javaslat között lényeges külombséget lát; ha a Lónyayféle szűkebb keretű zsinattal
ÍB megelégszünk, ez meghunyászkodás jele. Ilyenért nem ,

kell zsinat, conventen is elvégezhettük volna. Vagy a
sanctióban keressük az erőt ? Akkor a szentelt vizben is
van erő.
A n t a l G á b o r . Azzal a reménynyel jöttünk ide,
hogy legalább az első lépést az egyház szervezésében
megteszszük ; reméltük, hogy az aggályokat el lehet
oszlatni, de ha újból vita tárgyává teszszük azokat, melyekre nézve már megállapodás történt, akkor ezen convent minden eredmény nélkül megy szét.
K o v á c s Ö d ö n , mint erdélyi sajnálja, hogy a
mai tanácskozások folyamában az erdélyiek felszólalása
aggodalmat keltett. O tegnap a debreceni javaslatban
semmi olyast nem látott, a mitől ő mint erdélyi félhetett
volna, és ha b. Kemény, Tisza László mégis felszólaltak
tegnap, ezt ők tulajdonkép tették olyasmi mellett, a mi
a debreceni javaslatban praegnanter bent van. De ha
nem volna is bent javaslatában, nincs okunk autonómiánkat félteni Debrecentől, melynek eléggé ismerjük e
tekintetben múltját, ismerjük törekvéseit. Talán félreértésre szolgáltathatna okot Tisza László azon mai nyilatkozata, hogy Erdély bele nem egyezhetik egy alólról
kiinduló egyházszervezetbe; azért nem mulasztja el megjegyezni, hogy ő szerinte a javasolt egyházszervezet mi
bajt sem okozna, mert hiszen Erdélyben is az alsóbb
egyházi hatóságok, presbytériumok, e.-megyék egészen a
magyarországi mintára vannak szervezve, ugy, hogy ha
a szervezés részleteibe bocsátkoznánk, még vita sem igen
keletkezhetnék köztünk. Gr. Lónyay javaslata nem hogy
nincs ellentétben a debrecenivel, sőt az emez által van
kiegészítve, s e nélkül amaz tisztán nem is érthető,
miután az már feltételez egy javaslatot.
B. V a y M i k l ó s . Ugy látja, hogy ha a gr. Lónyay-féle javaslat hetedik kikezdése ezen szavakkal :
„alulról felülre" megtoldatik. a nyilvánított aggályok eloszlatnak, azért ajánlja ezen toldást. Ezen ajánlat közhelyesléssel fogadtatott és a határozat — mint már mult
számunkban közöltük — kimondatott. Ezen határozat
értelmében egy bizottság volt választandó, s ennek tagjai
a másnapi ülésben választattak meg, kik is a következők :
1) a dunamelléki kerületből: Fördős Lajos, Molnár Aladár,
Szász Károly, póttagul Baksay Sándor ; 2) a dunántúliból : Beöthy Zs., Horváth M., Csépán A. póttagokul :
Nagy János, Pázmándy Lajos. 3) a tiszáninneniből: Kun
Bertalan, Mocsáry L., Fejes Istváu, póttagul: Mitrovics
Gy. 4) a tiszántúliból: Révész Bálint, Révész Imre, K.
Tóth Mih., Tóth Sám., id. Kiss Áron, póttagokul Ármos
Bálint; 5) az erdélyiből: Nagy Péter, Tisza László, Szász
Domokos, Kolozsváry Sándor, póttagul : Lészay S.
Ezután előterjészté elnök úr Balogh Fer. és György
Endre uraknak az edinburgi egyetemes presbyterián
nyári zsinatról tett jelentésüket, mely már előbb minden
conventi tagnak nyomtatásban megküldetvén, felolvasottnak tekintetett, s a conventi levéltárba helyeztetni rendeltetett.
Végül nem mulaszthatjuk el örömmel megjegyezni,
hogy a három napi tanácskozás alatt az őszinte testvé-

Hozzád emeljük érező szivünket,
S először is feléd tekint szemünk.
S érzelme annak, úgy mint könyje ennék,
Néked rebeg hálát, a végtelennek,
Ki megsegítéd ezt a szent müvet,
S megadtad érnünk e szép ünnepet.

ries kibékülés, keresztyéni szelidség áldott szelleme lát- j
zott az egész conventet áthatni; erős nyomaival találkoztunk azon komoly elhatározásnak, hogy Jeruzsálemünk
megrongált falait közös erővel igyekezzünk kitatarozni
s ujabb ellenséges rohamok ellenében biztositani; de
egyszersmind félreismerhetlen jeleivel találkoztunk a ritka
elnöki böleseségnek tapintatosságnak, mindeneket megnyerő szelídségnek, melyek együttvéve igen sokat tettek
a tanácskozásoknak sikeres folytatására. Adja Isten, hogy j
az ennyire békés szellemben megindult munkálkodás ál- \
dásosan végződjék.
FARKAS JÓZSEF.

Szent hála néked, áldásoknak atyja,
Hogy adtál résztvevő hü sziveket,
Melyeknek szent Fiad parancsolatja
Tettekre keltő ébresztője lett;
Kik részesülvén áldásid javában,
Részt vettek a vesztes szivek bajában,
S kiknek kegyelmed annyi jót adott,
Kis árváknak nyitottak hajlékot.
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Hajlékot adtak a hajléktalannak,
Az árva gondját fölvevék híven;
S bár a szülék a porló sirba vannak,
Nem árva itt többé az árva sem !
Szülői hű gond őrködik felette,
S az a jóság, mely ápolásba vette
Mi tőle telhet, mindent vissza á d :
Szivet, szerelmet, pártfogót, anyát!

A budapesti protestáns uj árvaház felavatása.
Az uj árvaház — mint már e lapokban közöltük, — a folyó óv nyarán

teljesen

felépült,

felsze-

reltetett, az árvák már augusztus havában belóköltöztek;

az ünnepélyes felavatása

azomban ezen díszes,

müízlóssel, de mind a mellett a takarékosság elvének
Ez a hajlék az, mely imé fölépült,
Melyet, nagy Isten, néked szentelünk !
Tiéd a hála, hogy ilyenre szépült,
Áldó karoddal te valál velünk.
Te óvd meg ezt, te védd meg szent kezeddel,
Te áldd meg a te bőséges kegyeddel,
Mind azokat a kik fölemelék,
Mind a kik itt otthonjukat lelek.

szigorúan szem előtt tartásával emelt épületnek f. hó
16-dikára halasztatott.
Kedvesen megható, oly igen egyszerű ós mégis |
fenséges iunepnap volt ez.

Az intézet két egymásba

nyiló nagy termét díszes közönség töltötte meg, mely

körül koszorút az egyik terem oldalfalai melló állított

S még akkor is, ha majd e hű szivekre
Szent végezésed hervadást hozand,
S e szép örökség száll ujabb kezekre,
Boldoggá tenni a boldogtalant:
Adj oly hűséget az utód sziveknek,
Mint volt e buzgó alkotó-híveknek,
Hogy álljon e lak ronthatatlanúl
Árváknak enyhül, búnak vigaszul. Amen.

árvafiúk s leányok képeztek. A közönség körében ott

volt az egész női választmány, ólén gróf Teleky S á n dornó s báró

Kochmeister

Frigyesné

úrnőkkel s a

humanifetikus intézmények egyik hő lelkű pártfogónéjával Tisza Kálmánná val; ott volt az igazgató bizottság, elnökével b. Kochmeisterrel, az oktatásügyi ministerium részéről Tanárky Gedeon, a főváros részéről a
fö-

s egyik alpolgármester

s

több

tanácsnok,

G-YŐRY V I L M O S .

ott
Ezen

láttuk gr. Dégenfeld Imrét, Ivánka Imrét, a helybeli
evang. egyház több tanácsnokát,

több

tagok

nagy

részét,

az

s

az

erre

felhangzott ének után

T ö r ö k P á l püspök úr tartott egy ezen

országgyűlési

ünnepélyhez méltó

s városi képviselőt, az öt magyar református püspök ö t , a conventi

ima,

szint

egyháziakat

az

talán kivétel nélkül.

a

szent Írásból

előttünk

levő

magasztos

beszédet, oly meggyőzőleg s révett számos idézettel, részint

élő példákkal mutatván ki, hogy

miben áll a valódi istenitisztelet. Majd az „Eme fesA ref. theol. énekkar

szabatosan

kével („Szivemet hozzád emelem")
ünnepély,

az ének elhangoztával

előadott

éne-

te

vette kezdetét az
Győry Vilmos

e v . leik. ú r lépett a rögtönzött szószékre, s a követ-

kező ima szárnyain emelkedett s emelte a közönséget
a nemes munkálkodásra áldását árasztó jó Isten zsámolyához :
Az országos prot. uj árvaház megnyitásakor.
1877. november 17.
Te szent neveddel kezdjük innepünket,
Mindenható, kegyelmes Istenünk;

1

B u r g " eléneklése után D o l e s c h a l l

Gy. német

evang. lelkész ú r zárimája következett, mélyen meghatott

kebellel

rebegve

hálát

Istennek, ki minket

ennyire serkentett.
Berekesztette az

ünnepélyt az egylet elnöke b .

Kochmeister úrnak a prot. árvaegylet s az uj árvaház történelmét s illetőleg létrejövetelét a főbb

vo-

násokban vázoló következő felolvasása:
Mélyen tisztelt gyülekezet! Azon örvendetes fordulóponton, a melyre intézetünk az uj tágas árvaháznak
felép'tése által megérkezett, a választmány időszerűnek
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találja rövid visszapillantást vetni egyletünk keletkezése,
működése, s fejlődése, és végre magának az uj épületnek történetére is.
A budai evang. hitközség érdemteljes volt lelkésze,
Bauhofer Gy. úrnak kezdeményezése folytán, az eszme
iránt lelkesülő polgártársainknak egy kis serege a végett
egyesült, hogy hitsorsosaink tevékeny pártolásába bízva
árvaházat létesítsen, úgy hogy egyletünk már 1859-dik
évben ideiglenesen megalakulván, első működését az ev.
hitközség által bérelt házban, azzal kezdé meg, hogy 10
árvagyermeket befogadott, Feischner úrnak, mint árvák
gyámjának felügyelete és tanítása alatt, a ki 1867. évben
bekövetkezett haláláig teljes odaadással s hűséggel szentelte magát ezen hivatásnak ; míg hitvese Feischner Karolina az ő oldala mellett a gazdasági ügyeket s a leánykák
ápolását és nevelését leghivebben látta e l ; férjének halála
óta pedig, mind e mai napig, az árvaatya gyakori változása mellett is, árvaanya és gazdasági vezetői minőségében
önfeláldozó szeretettel valódi támasza volt és maradt árvaházunknak ; tanácscsal és tettel támogatva a szakadatlanul működő érdemdús női választmány által.
Az 1860-dik évben az egylet igazgatási szervezete
véglegesen megalakittatott, és a választmány, melyben a
legelső választmány érdemes tagjai sorából a következő
u r a k : dr. Ballagi Mór, Török Pál superintendens, Benedikty Gy., dr. Bókay János, dr. Jelenik Zsigmond, Haberern Jonathan, Hornyánszky Viktor és dr. Koller mind
e mai napig soha el nem lankadt buzgalommal működnek,
az egylet érdekeit képviseltes előmozdította; fájdalom, a
szintén a legelső választmányban működött dr. Székács
József superintendens és Kralovánszky Zsigmond urak nem
részesülhettek azon örömben, hogy uj árvaházunk teljes
befejezédét, melyet ők oly forrón óhajtottak, megérhették
volna! Midőn saját csekély törekvésemet ezen szép cél
elérése körül felemiiteném, ne méltóztassék a tisztelt gyülekezet ezt szerénytelenségnek tekinteni, mert ez csak
annak bizonyságául történik, hogy épen mindnyájunk
felejthetetlen barátja dr. Székács József volt az, a ki engem ezen magasztos feladat elvállalására bírt, és azután
bölcs tanácsával, hathatós befolyásával, és személyes közreműködésével élete végpercéig hatályosan támogatott és
segített! — Áldva legyen az ő emlékezete mind örökkön
örökké !
Egyletünk működésének kezdetével az iránta való
részvét és pártolás az összes hitsorsoknál mindinkább terjedett, és ezen részvét az évről évre szaporodó tagok
tekintélyes számában, továbbá az adományozók és hagyományozok szaporodásában, és az összes hazai lelkészek
által közvetített küldemények nagy mennyiségében tényleg
nyilatkozott, a kiknek buzgalmát a prot. egyházi és iskolai lapjában felkölteni és ébren tartani soha meg nem
szűnt, érdemekben dús társunk dr. Ballagi Mór úr.
Igy történt, hogy 1860. évben 15, 1861-ben 16,
1863-ban 22, 1864-ben 30, 1867-ben már 42 evang.,
ágostai s helvét hitvallású árvagyermek nyerhetett árvaházunkban ápolást, oktatást és nevelést, ezen legutóbbi

szám azonban már is oly legvégső határnak mutatkozott,
a melyet túlhaladni a régi bérelt házban nem lehetett,
és az akkori elnök Palló Sándor úr alatt, a kit azon érdem illet meg, hogy erélyes működése folytán az egylet
segédforrásait tetemesen gyarapította, az egylet az eddig
használt s a dob-utcában fekvő házát megvette, miután
az akkoron rendelkezésre állott pénzkészlet még nem
volt elegendő arra, hogy a főváros nagylelkű adománya
folytán, egyletünknek ajándékozott szép telken, — a melyen ma már uj árvaházunkat látjuk — már azon időben
egy egészen uj épület emeltessék.
Az árvák folytonos szaporodásával azonban, a kiknek száma az 1868. évben 44 volt és 1876-ban már is
55-re nőtt, azt tapasztaltuk, hogy a ház már módfelett
túl volt telve, és mind e z e n okból, mind az épületnek
célszerűtlen beosztásánál, és nem igen egészséges fekvésénél fogva egészségi szempontból is, a jogos követelményeknek teljesen nem felel meg, és a további felvételeknek átléphetlen akadályozását képezi. Ily körülmények
között tehát, dacára az 1873. év óta folyton tartó kedvezőtlen s terhes időknek, megkellett kisértenünk azon
lépést, hogy polgártársaink és első sorban hitsorsosaink
emberbaráti érzületéhez és jótékonyságához nagyobb mértékben folyamodjunk. Es ime! a választmány bizalma
fényesen lett igazolva ! Az adakozások, a gyűjtéseknek
1875. évi december havában lett megkezdése után nem
csak az evang. egyházak híveitől, hanem valamennyi
hazai felekezet részéről, — az 1877. évi ápril 28-án tartott közgyűlésből közhírré tett kimutatás szerint (a mely
az azóta befolyt adakozásoknak közzétételével annak idejében kiegészíttetni fog) oly örvendetes mértékben és
mennyiségben folytak be, hogy a választmány egy uj
árvaház építését minden aggodalom és merészség nélkül
elhatározta, és az 1876-ik év tavaszán meg is kezdhette.
E célból a választmány külön építési bizottságot küldött
ki, mely alelnök Várady Károlyból, Dr. Jelenik Zs., Szentgyörgyi Alb. ; Steíány Lajos, Fuchs Gusztáv, Zsigmondy
Vilm. mérnök urakból és az én személyemből állott, s
mely bizottság több tekintélyesebb építésznek, tekintettel
az emberbaráti célra ingyen benyujott terveinek átvizsgálása és megfontolása után Kolbenheyer Ferenc építész
úr tervét elfogadta, a ki egyszersmind az épités ingyenes
vezetésére késznek nyilatkozott. S mily kitűnően felelt
meg ő ezen feladatának és a beléje helyezett bizalomnak :
erről a mélyen tisztelt gyülekezetnek ma személyesen
van alkalma meggyőződni, miután az árvaház teljesen
elkészült és 100 gyermek számára kellő helyiségeket és
a szükséges tanodai és munkatermeket magában foglalja.
Azt hisszük tehát, hogy intézetünk minden pártolójának
és barátjának helyeslésével találkozunk, ha Kolbenheyer Ferenc építész úrnak emiitett feláldozó fáradozása és munkálkodásáért legmelegebb köszönetünket nyilvánítjuk.
Hálás elismerésünket azonban mindazoknak is le
kell róvnunk, a kik az elvállalt munkákat különösen
mérsékelt árakon teljesítették, és pedig : Preiss és Kirchenbauin építész urak a kőműves, téglázási, kövezési s

bizottségnak és az építész úrnak karöltve járt lelkiismeefféle munkáknál; Gregerssen Guildb. úr az ács, asztalos
retes
takarékosságáról.
és lakatos munkáknál ; a Schlik-féle vasöntöde a vas
Az
építési költségek — egy aránylag csekély öszoszlopok és rácsozatoknál; Zellerin Mátyás úr a vízvezeszegen kivül — már is fedezvék részint a rendelkezésre
ték és vizfütési készülékeknél; Scholc Róbert a szobaállott egyleti alapból, részint az eddig befolyt adakozáfestésnél ; Bergmann Jós. úr a befestési munkánál; Róth
sokból és végre részint a kölcsönkép kapott előlegekből
Samu úr az üveges, Preiss Károly úr a bádogos muna melyek az összes építési költségek kifizetése után, kökáknál, a kik között Preiss K. ur a kőtáblákat felrülbelől 24,000 frttal az egylet adósságát képzendik •
irataikkal együtt, Gregerssen G. úr még az ablak redőnyöket, Zellerin M. úr egy kerti fecskendőt, továbbá azonban ezekkel szemben állanak még a már aláirt adományokból és hátralevő hagyományokból befolyandó
Ottó úr, Ohm C. J. cég tulajdonosa a házi távirdát, egéösszegek, mintegy 16,000 frt, továbbá a még remélhető
szen ingyen szállították árvaházunk számára.
adakozások, a melyek beszerzése végett a választmány
Különösen nagylelkű bőkezűséget tanúsított az ált.
szakadatlanul működik, és végré a 3000 frtnyi bár
légszesz-társulat, a mely nem csak a csővezetéket,
még eddigelé nem fedezett költséggel lakházzá átalahanem az épület belső installatióját is egészen ingyen
kított
régibb árvaház a Dob-utcában, a mely már f. évi
csinálta. A kőszén- és téglagyári-társulat, a mely a szüknov. 1-től fogva majdnem teljesen bérbe van adva és
ségelt téglánál 788 frtnyi tetemes árkedvezményt engemár is házbérjövedelmet hoz.
délyezett. A „Pesti biztosító-társaság" a mely 5 évre
minden fizetés nélkül biztosította uj árvabázunkat.
Pénzügyünk ezen helyzetében teljes megnyugvással
A kerti ültetvényeket, a bokrok egy részével együtt
remélhetjük, hogy az uj árvaház felépítése egyletünkre
P e c z Ármin úr, szintén egészen ingyen eszközölte, a ki
nézve túlságos teherrel járni nem fog és hogy e részben
oly szives volt az ültetvények további ápolását is magára
semmiféle zavaroktól tartani nem kell. Ha azonban a
válllalni. Mindezen nemes szívű emberbarátok fogadják
kitűzött szép célt, melyre oly kitartóan törekedtünk, most
már helyesen elérni és az elhagyott vagyontalan evang.
ezennel egyletünknek különös s legmelegebb köszönetárvagyermekek nagy száma mellett, a kik az árvahányilvánitását.
zunkba leendő felvételre érdemeseknek találtataak, a felFel kell még említenünk, hogy a mindenkor
vételek
számát 100-ig emelni akarjuk : akkor minden
nagylelkű főváros is szívélyesen támogatta és setakarékosságunk mellett is, a fenntartási költségek fedegélyezte vállalatunkat az által, hogy a kerti ültetvényekzésére jelentékenyen nagyobb évi jövedelmekre van
hez körülbelől 400 bokrot ajándékozott, továbbá az építési engedélyért 72 frtban, a lakhatási engedélyért 42 szükségünk, miután az eltartási költségek csak legkissebb részben fedezvék a rendes tagok évi járulékai álfrtban megállapított dijakat, valamint a járda kövezési
!
tal, ugy hogy az évi bevételek emelésére okvetlenül tö70 frtnyi dijat, ugy szintén az átiratási dijat, a néhai
rekednünk kell ; s ily helyzetben már előre is, további
Paphegy iné hagyományához tartozó s Budán fekvő ház
után 125 frt 75 krral visszatérítés utján elengedte, me- | jóakaró részvétükhöz és tevékeny pártfogásukhoz folyalyekért a választmány el nem mulasztotta Írásban is hálás modunk, s különösen a tekintetes és nemes lelkületű
főváros gondozásába s támogatásába is, legmelegebben
köszönetét fejezni ki a fővárosi tanácscsal szemben.
ajánljuk
áldásthozó intézetünket.
Jelenleg már is 61 árva gyermek van elhelyezve
házunkban és az intézethez tartozó iskolának is már több,
Szilárd bizalommal Isten segélyébe és áldásába s
kivülről bejái-ó tanítványa van, a kiknek száma a körbiztos remény nyel intézetünk jövője iránt, im ezennel
nyékbeli szegényebb gyermekek sorából mindinkább szamegnyitottnak nyilvánítjuk uj árvaházunkat és a tisztelt
1
porodni fog.
gyülekezetet s vendégeinket az árvaházi helyiségek megAz árvaház belső vezetése, Brocskó Lajos úrnak
szemlélésére felkérjük.
mint árva-atyának és tanítónak kezében van, a ki saját
Egy általános „éljen" kiáltás volt a válasz a
intézetünknek fennállása első éveiben növendéke volt és
közönség részéről ezen felolvasásra, ebben fejezvén
a tanítói pályára szentelte magát.
Általában felemlíthetjük, hogy árvaházunkban ez
ki őszinte elismerését ós háláját azok iránt, a kik ezen
ideig 186 árvagyermek talált ápolást és nevelést; és inárvaegylet s á j árvaház létrehozásában s fentartásátézetünknek már számos kilépett növendékei a hazai
ban buzgólkodtak és buzgólkodnak, különösen pedig
társadalomnak hasznavehető s derék tagjaivá váltak.
a fáradhatlan tevékeny és az áldozathozatalra mindenNoha ez időszerint az építésre vonatkozó zárszámkor kész elnök b. Kochmeister iránt.
adások végleg megállapítva még nincsenek, mégis már
íelenleg teljes bizalommal jelenthetjük, hogy a ház öszAz ünnepély végeztével megszemlélte a közönszes építési költségei — a központi fűtést s a vízvezetéség az uj árvaház egyes helyiségeit s az ezt körítő
ket, ugy szintén a körfalat és vasrácsozatot is beleértve —
kis parkot. Mindenütt meglepő rend, tisztaság, lela 78,000 frtot nem haladják felül, mely összeg az épület
kiismeretes gondosság. Azt hisszük a jelen voltak
nagyságával és minőségével szemben, bizonyára igen mérmindegyike boldogitó édes érzések között hagyta el
sékeltnek tűnhetik fel, és tanúságot nyújthat az építési
94*

ez u j hajlókot, ós vidéki olvasóinknak újból és újból
ajánljuk, hogy ha a fővárost meglátogatják, szakítsanak ha csak egy rövid órát is, hazai protestántismusunk ezen egyik főbüszkeségének megtekintésére.
FAEKAS

JÓZSEF.

Észrevételek 0. Végh Dániel cikkére.
Az első elolvasás után azt gondoltam, lehetetlen e
cikkre válaszolni; mert Otrokocsi Végh Dániel collegám
olyan vidékre rohant az ügygyei, a hova — nem mondhatom más szóval, — irtózom követni őt és mivel az a
cikk nem elvek, nem érvek ellen, hanem egyenesen s
egyedül személy ellen van intézve. A személyeskedő vitákat pedig az illető felek rendesen gerundiumokkal
szokták folytatni, miből sem a felek, sem a közönség
nem tanul s az ilyen harc folytában maga az ügy rendesen a dulakodók lába alá kerül. — De vannak mégis
némely tekintetek, melyek ösztönöznek, hogy a cikkre
néhány megjegyzést tegyek.
Collegám az ő cikke ele]én gondosan szerkesztett
körmondatban azt mondja, hogy midőn a város, megye,
kerület stb. meleg buzgósággal karolja fel a jogakadémia
ügyét, akkor én „nem átallom kijelenteni, hogy közönyösek
iránta a legközelebb érdekeltek is." Ugy látszik ő e
kitételemet magára vette. Pedig nagyon, nagyon jól tudhatná, hogy ezt nemcsak én mondtam ki, hanem igen sokan
mondták, talán nem csalódom, hogy ő tőle magától is
hallottam már. Bizony ha valaki — s ezt kötelességemnek
tartom kijelenteni — ugy ő az, kit ama szavak határozottan nem illetnek. Ha valaki, ugy ő nem csüggedett,
de munkált, izgatott minden körökben akkor is, midőn
ugy látszott minden lelkesedés sikertelen. Végre a remények ismét biztató arccal léptek fel. Egy működő választmány neveztetett ki, melynek lépéseiről azonban sem nekem, sem másoknak, kikkel véleményemet már régen
közöltem, tudomásuk nem volt. Összejöveteleink alkalmával e tárgyról igen ritkán beszélünk. Most midőn e
választmány elhatározta, hogy gyűjtéseket rendez a városban, midőn uj remények élednek fel a jogakadémia
felállítása iránt; épen akkor jelenik meg egy cikk, mely
a már sikerrel biztató fáradozást célszerűtlennek állítja.
Ez fájhat bárkinek is. És hogy collegámnak ilyen fájdalmat okoztam, azt mélyen sajnálom. Nem üres phrazisként
mondom ezt, őszintén sajnálom, hogy igy történt s elismerem, hogy cikkem jobb időben is jelenhetett volna
meg — a gyűjtés előtt, vagy jóval utána — a midőn
célom : véleményt nyilvánítani el lett volna érve a nélkül, hogy egyszersmind fájdalmas érzeteket ébresztettem
volna fel. Sajnálom, hogy collegámnak fájdalmat okoztam,
de nem kiszámítva tettem azt; én csak az ügyhöz kívántam hozzászólni.
Már hogy 0 . Végh Dániel collega felelt cikkemre,
melynek már csak azért se tulajdoníthattam nagy hatást,

miután oly lapban jelent meg, melyet Eperjesen és Sárosmegyében nagyon kevesen olvasnak, hogy ellensúlyozni
akarta cikkem hatását, az ellen természetesen nincs mon dani valóm. De ő oly dolgokkal, oly dolgok állításává*
vádol engemet, melyeket én soha se mondtam. Engedje
azt meg nekem, hogy e vádak alaptalanságát egyszerűen
az előttünk fekvő tényekből, minden magyarázat nélkül
— mert ez sokszor félre vezet — kimutassam.
Collegám azzal vádol engem, hogy egyedül állok
véleményemmel a collegiumban, a városban, a kerületben,
s azt „a magam kedves énjén kivül mindent, de mindent
teljesen ignorálva" jelentettem ki. Hanem ez nem ugy
van. Gyűléseken, különösen nálunk Magyaroszágban, igen
sokszor nem az megy határozatba, a mit a többség óhajt.
De nem azt akarom ezzel mondani, hogy a jogakadémia
felállítása is a kisebbség véleménye szerint célszerű, hanem ha valamely gyűlés 90 percentje határozottan kinyilatkoztatja véleményét egy indítvány mellett, a másik 10
percentnek vájjon nem szabad véleményét nyilvánítani?
Ha város, megye, kerület vagy bármiféle potentát olyan
határozatokat hoz, a melyek egyik, másik tag véleménye
szerint nem helyesek, sőt talán némileg veszélyt hozók ;
akkor ezen egyesek bűnt követnek el véleményük kinyilvánításával ? Pedig a részrehaj latlan olvasó cikkemben
alig fog találni mást egyszerű véleménynyilvánításnál.
És nem egyedül én magam gondolkodom igy, hanem
olyanok is, kiknek véleményét velem együtt O. Végh
Dániel collega is bizonyosan tiszteli.
Azt állítja továbbá, hogy én e törekvést hiúságnak
tartom. Ez egyenes ráfogás. Azt akarjuk — mondám —
hogy intézetűük nagyobbodjék, s hozzátettem : nem protestáns, de nem is magyar ember, ki ezt nem óhajtja.
Már most ha egy intézet nagyobbodni akar, ha a nyíregyháziak 8 osztályt, a pozsonyiak theologiai akadémiát,
ha valaki példáúl árvaházat akar felállítani, ha valaki
magasabb rangú életpályára készül, mint a melyben született — mert nálunk még mindig vannak lenézett életpályák - - ez mind bűnös hiúság? S ha kimondom, hogy
ez és ezen egyén] magasabbra törekszik, hogy ez és
ez az intézet bővülni, nagyobbodni, emelkedni akar: akkor én azt az egyént, azt az intézetet hiúsággal vádoltam? Nem lehet ama szavakat ugy érteni, miszerint a
törekvésben nemes vágyat látok az emelkedésre, még
akkor sem, ha utána teszem, hogy ez követésre méltó
példa ? Azután így folytatja tovább : nem hiúságból akar.
juk felállítani a jogakadémiát, hanem a protestáns szellem terjesztésére. De hiszen ezt én is mondtam, épen e
célból tartom szükségesnek én is intézeteink felvirágzását ;
de e cél elérésében azt mondtam s mondom most is, hogy
a jogakadémia aligha fog nekünk segédkezet nyújtani. Ez
tehát nem ellenvetés.
Azt mondja tovább : figyelmen kivül hagytam, hogy
a világi elem nagy szerepet játszik a protestáns egyházban., Én azt sohase mondtam és sohase fogom mondani, hogy a világi elem nálunk nem szerepel. Sőt azt
mondtam: égető szükségünk van népművelőkre — a sz,

legtágasb értelmében — sőt még egy indítványt is csatoltam cikkemhez, hogy mi módon lehetne népművelőkről
gondoskodni. Ezek a népművelők nem csak az egyházi
elemet, hanem egyszersmind és főképen a világi elemet
művelik, a világi elemben terjesztik a protestantismusnak
eszméit, a vallási és politikai szabadság elveit. Ha figyelemmel olvasta cikkemet, kivehette abból, hogy én épen
abban látom a jogakadémia káros voltát, mert megakadályoz bennünket oly eselekvényekben, melyek által a
protestáns szellemet valóban terjeszthetnénk. És most
legyen szabad még hozzá tennem, sohase volt nagyobb
szükség reá, hogy igazán talpra álljunk, mi protestánsok, mint most, midőn nem csak délnyugatról, hanem
egyszersmind északkeletről is fenyeget bennünket a babonával párosult orthodoíc sötétség és absolutismus. Ha
valamikor, ugy most kell gondolkodnunk a felett, hogyan
fegyverkezzünk a hatalmas támadó fél ellen; ha valamikor, ugy épen most nem kellene ilynemű véleményeket — bárkitől származzanak is azok — egyszerűen
elitélni, rosz indulatúaknak nyilvánítani s félremagyarázások alapján gyerekeseknek,
nevetségeseknek
tartani.
Még egy állítást tulajdonit nekem a cikkíró, melyet én sohase mondtam és sohase fogok mondani. Cikkemben mintegy ellenvetésül hoztam fel azt, hogy nekünk
szaktudósokra nincs szükségünk. Igen, azt mondám, ne
igyekezzünk oly szakokat előbbre vinni, melyeknek mivelése nem a mi hivatásunk. Azt értettem alatta, ne kutassuk mi azt például, kik voltak a pelasgok, kiktől
származnak a dryopi építmények, mit jelent tulaj donképen /Ultr/a-ban a reduplicatió, milyen nyelvük volt a
keltáknak, mi célra szolgált a tholos ? stb. ; hagyjuk a
kutatást ezeken a téreken más népeknek, kiknek több
tehetségük s talán több képességük is van hozzá, mi pedig tőlök tanuljuk meg az ő kutatásaik eredményeit.
Ezzel talán nincs kimondva az, hogy a régi classicus
miveltséget nem szükséges ismernünk, sőt ellenkezőleg
én azt hiszem, nem csak hogy soká lesz — O. Végh
Dániel vélemenye szerint — mig nemzeti műveltségűnk
Perikies népének ismeretét feleslegessé teszi, de sohase
lesz felesleges, soha se nélkülözhetjük azt ; mert a miveltség minden mozzanatának gyökerei az ókorban ágaznak el. Hogy mondhatja tehát collega azt, hogy én „classicai műveltség alapján nyugvó, általános, önálló nemzeti
művelődésről nem is álmodom, még csak mint ideális
célról sem
holott világosan van mondva cikkemben,
miszerint ezen szakokban is alapos szakképzett tanárokra
van szükség? íme mi módon keres ő cikkemből olyan
tételeket, melyeknél fogva állításaimat nevetségessé tegye,
hogyan keres vádakat, hogy cikkemnek rosz indulatot
tulajdonítson. De én a mondottaknál fogva ezen vádakat,
miszerint véleményemmel egyes-egyedül állok, miszerint
én a jogakadémia felállítását célzó törekvést hiúságnak
neveztem, a protestáns szabad szellem terjesztésének s a
világi elem nevelésének szükségét figyelembe nem vettem, s a classicai műveltség ismeretét szükségtelennek

tartom, e vádakat alaptalanoknak nyilvánítom, el nem
fogadom, határozottan visszautasítom.
A mi már magukat az elvi kérdéseket illeti, azt
hiszem magára az ügyre nézve üdvösebb lesz, ha véleményemnek s az ellenvéleménynek méltatását egyszerűen
az elfogulatlan olvasó ítéletére bizom. Sokkal inkább tisztelem magát az ügyet, tisztelem a jogakadémia felállítását célzó törekvést, habár nem vagyok vele egy véleményen, tisztelem mert arról meg vagyok győződve, hogy e törekvés szemei előtt ugyanazon magas és nemes cél lebeg,
mely felé én más utat, szerény véleményem szerint több sikerrel biztatót javasoltam; hogy sem azt arra a térre vinni
akarhatnám, melyre O. Végh Dániel collega állt.
Mennyi méregbe mártja tollát, mily keserű gúnynyal tárgyalja cikkemet, mennyi rosz indulatot olvas
ki abból gondolataimnak elferdítése, sophistikus félremagyarázása s alaptalan ráfogások folytán. Pedig, ha nem a
collega személye, de maga a tárgy iránti kíméletből lehetett volna még akkor is, ha állításai egytől-egyig rendithetlen alapon állanának, más, a nevelési tekinteteknek
megfelelőbb fegyvereket választani. De ha collegámnak
tetszésére van ez a hang, ha azt hiszi, hogy igy lehet
és kell építeni, ha meg van győződve, hogy ilyen támadással az ügyet népszerűvé teszi, intézetünk jó hirét
emeli, önmagunkat a világ előtt vonzó világításban jellemez, nekem nincs kifogásom ellene, mert nem akarhatom
sem őt, sem mást, egyéni szabadságában sérteni.
Hogy célszerű lesz e protestáns és helyi tekintetekből a jogakadémia felállítása, elérjük-e vele azt a célt,
mely felé törekedni vélemény kölönbség nélkül mindnyájan szükségesnek tartjuk : vagy uj terheket rakunk
ez intézettel collegiumunknak amúgy is görnyedező vállaira ; azt ítélje meg a jövő. Adja Isten, hogy be ne
teljesedjék az, mitől félek, hogy t. i. a jogakadémia nem
fog támaszunkra szolgálni, de bilincs lesz, mely bennünket a haladásban gátol. Adja Isten, hogy a jogakadémia
valóban hasznos szolgálatokat tegyen vidékünkben a politikai s lelkiismereti szabadság, függetlenség terjesztésében, én csak hódoló tisztelettel viseltethetem majd oly
intézet iránt, mely által az a cél lesz elérve, melynek
elérésére más eszközt indítványba hozni bátorkodtam.
SAS
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A sályii ref. egyház örömnapja.
Október 28-án szatmáregyházmegyei S á l y i református anyaegyházközségben nevezetes egyházi ünnepély történt.
Az egyház 1835-ben önerővel építeni kezdett, a
negyvenes években jelenlegi magasságára felvitt, s azóta
elhagyva, sőt romladozó félben levő nagyszabású góth tornyára, az ötvenes években ideiglenesen tett deszka tető
lerothadván, újonnan állandó góthízlésű tetőzet állíttatott:
s egyházunk jelvényei a díszes gömb és csillag e napon
tétettek arra fel, a vidékről is ez alkalomból összeser e

lett vendégek által nagy számra szaporodott gyülekezet
vallásos érzésből folyó megható örvendezései közt.
Valóban méltó örvendezés vala ez! Mert bár az
elemi csapások által külsőleg sokképen sújtott, belsőleg
vallásos és egyházi kötelesség érzetében, önző és gonosz
irányzatok miatt méginkább háborított nép, midőn egyházi
javai apadásával már alig is remélhette, — a magyar mindkét hitvallású prot. — egyházkerületünk által is hathatósan
emelni segített ker. buzgó jó indulatából nyert gyámolításánál fogva, de egyszersmind évenként — habár sok
visszatetszéssel találkozó egyházi közmunka teljesítése
által is — oda jutott, hogy hat év lefolyása alatt, az
1868-ik évi borzasztó vízár miatti romlásaiból parokh.
épületeit kijavította, s a szükséghez képest a végkép
leromlottak helyett ujakat emelt; a Szamos közelsége
által elhordással, vagy ártérbeeséssel fenyegetett iskolatelke helyett örökáron ujat szerezvén, ezen a legújabb
igényeket is kielégítő tanitólak s iskolaházat s melléképületeket mintegy 4000 forint értékben építtetett, most
ismét a torony díszes bádogtetőzetét is 1500 frt értékkel
bevégezheti; s ezen munkálatok után a debreceni, szatmári és m.-szigeti iskolák részérei alapítványok kamatfizetési elhanyagolt ügyét, bőv közalamizsnálkodás s tűzbiztositási viszonyokat is rendezvén, nem több, mint 300
frt adóssága leend.
Az isteni segedelem a ker. testvérek jótékony érzülete által a közvetlen hivek áldozatkészségének majdnem
végképi kiapadása dacára is, csaknem csudálatos dolgokat
vitt végbe. Mert nem lehet fájdalmas megemlítés nélkül
hagyni azt, hogy igaz, miszerint a szállítási, szekeres és
a gyalogszeres napszámokat közerővel az egyháztagok
viselék ezen munkálatoknál; — de az is igaz, hogy
nem egészen Örvendetes készséggel; — s különösen
hogy külről jött oly szép — mintegy 2000 frt segély
mellett — az egyház tagjai az önkéntes adományra felszólításnál csak igen kevesen, s csak mintegy 220 frt
csekély összeg aláírása s befizetésével feleltek meg; s
ezen összegben is id. C s é k e G y ö r g y úr és neje
S z i l á g y i P e t r o n e l l a asszonyság magok 100 frttal
vettek részt; úgyhogy e miatt az ünnepély templomi része
lefolyása alatti alkalmi beszéd — II. Mózes 26: 1—8;
36 : 3—6 ; 39 : 43 ; 40 : 35 stb.beni igék nyomán tartva,
Jehova dicsősége iránt buzgó magas és eredmény gazdag
lelkesedése felmutatásával — fájdalom, vádként nehezedhetett egyházunk népe lelkére.
Fog e aztán e nép jövőre a sz. sátor kiépítésében
még reá várakozó, nagy, de dicsőséges munkák s áldozatok
hordozására jobban lelkesülni; vagy a vallásosság ellenségei által titkon és nyilván hintett konkoly, dús tenyészetével — a mint látszik — még a mi kevés buzgóság
volt is benne elfogja nyomni, s a nagyszerű mű bevégzetlenül romladozásnak indul ? . . . nem tudjuk. Óvja tőle
az egyházat Isten dicsősége ragyogó fényének vezérlő
hatalma!
Jelen munkánk körül pedig magát fáradhatlan tevékeny séggel kitüntetett egyszerű közsorsú gondnok S i m o

B e n i á m i n t méltó elismerés s a jó öntudat jutalma
kisérje; s a munkás prot. ker. testvérszeretet legyen
áldott, s meggyengíthetetlenül éljen a magyar prot. egyházunkban.
Fogadják egyszersmind ker. testvéreink ezen sorok
által arról jelentésemet, hogy k i á l t v á n y u n k r a vallásos nemes érzéssel kölönösen Erdélyből küldött aránylag tetemes segélyük nem fecséreltetett el, hanem a
kitüntetett egyházi nagy szükségek fedezésére fordíttatott,
s irántok hálás köszönetünket mélyen szivünkbe irva
hordozzuk.
BARTHA

MÓR,

ref. lelkész.

RÉGISÉGEK.
Anonym jegyzetek a mult századból.
(Vége.)

XIV. Vocatiok. És pedig Vocatio Sz. Miklosiana,
V. Sammariana 1607. Jul. 14. V. Sárvariana. Irta ezt a
hiványt Pásztori Gergely Sárvári főudvarbiró „Hum. Jun.
Joanni Palji Rectori Scholae Samariensis" az ő kegyelmes
Asszonya meghagyásából, hogy Schola mesternek megnyerhesse Sárvárra 1608 Junius 7-én azzal indokolván, hogy az
övéké elment Csepregre, és hogy az év Samarián késéilik.
Díjlevél: 1. Pénz 20 frt. 2. Fűszerszámra négy frt. 3.
Buza az ország k'óblivel 20. 4. Bor 10 akó. 5. Vaj az
ország pintjével 3. 6. Tiz túró, 25 tyúk, 8 lud, 1 ártán,
8 juhsajt, Duga só tiz. 7. Mentére, dolmányra, nadrágra
8 réf egy fertály stanise posztót, két télre egy hát subát
(sic). 8. „A várból megirott fizetésen kivül vagyon a sárvári határban egy rét, kinek is az hasznábúl az Schola
mesterek szoktak valami költséget fogni. A deákok táplálására pedig (conv.) az Asszonynak ő Ngk egy malrnábúi szép Sabbathalis jár."
Nem tudom az olvasó is-e, de én örömmel mulatok ezen
humoros régiségeken, mikor az embernek még mentében,
dolmányban kellett járni, így hozván azt a Conventió is,
és télen subában. Eszembe jut a vers:
j H a őseink egy-egy Aba posztó mentét vettek,
Abban böcsiilettel megvénhedtek.*

És van e jó kéziratosban sok hivány, abból a korból
a 17-dik század első éveiről, ott van Zuonorits Mihály
sárvári pap s esp levele 1608. Junius 7. Ott a V. ÉrsekTJjvarina 1608. okt. 22. aláírva Nic. Dobronoki.1 Azután
V. Comarina 1611. Jan. 8. aláírva „Comárom városi Nemes, Vitézlő és Polgári Rend" irva Canisai P. Jánosnak
samariai magánzó kitűnő, szeretetreméltó papnak. Érdekes
egy hivány ez is: valami Suri Mihály Komjáton lakó úr
(fő kurátor ?)2 ad engedelmet, hogy Kanisai mehet, engeV'ianTKÍrjtekronoki Miklós superintendes, komjáti pap.
S z e r k.
vos Mihály komjáti iskolamester, ügyes hitvitázó. Szerk-

délyt ad a püspök is, de a somorjai beteges biró nem
enged, fel áll az egész tanács mellette, de azért Komárom
— bár fél a ,Balonakoktól* mégis elküld Kanisaiért egy
^jámbor Atyafit* kocsin, megkérik a Somorjai birót, tanácsot is levélben y,hoyy békével elbocsdssák ö kgmét
Nevezetes a többi között „Conv. exhibita a Magniíico D. D. Stephano Teorök de Ennyngh. Dat. ex Arce
nostra Papensi 29 die mens. August Ao 1615. és a Vocatio Papensis. A conv. így kezdődik „Mi Ennyenghi
Török István Hunyad Vármegyének örökös Főispánja,
Pápának örökös Ura és Főkapitánja stb. „ Vocatio Samariana
1613. máj. 8. Tiszt. Urk Canisai Pálfi János úrnak a
Pápai keresztyén Hivek Lölki Pásztorának stb. Hivó:
Baki Mihály.
XV. Végre bezárja e könyvet Pathai
István
és Kanisai Pálfi János dunántúli superintendensek által
irott levél 1613 -1636-ig. A legutolsót Mezőlakon irja
Kanizsai Pálfi János Körösszögi István tiszántúli püspöknek.
Közli
SZEKERES MIHÁLY,
ref. lelkész.

KÜLFÖLDI EGYHÁZ ÉS ISKOLA.
A

próságok.

Kolumbus Kristóf még legalább néhány évig nem
lesz a szentek közé sorozva. Az eíféle ügyeket intéző
római gyűlés a szentek közé sorozást a következő okokból mellőzte :
„Még semmiféle olyas rendkívüli tény nem adta magát elo, a mi kiváló módon igazolná Kolumbus Kr. keresztyéni hősies erényeit.
Az ő magános és nyilvános élete — nagy művén
Amerika fölfedezésén kivül — széles kaput tár a kritikának. Ideiéből semmi olyas nem maradt róla, a mi őt
méltóvá tenné az oltári tiszteletre. Az ő hírneve, nem
mint nagy katholikusé maradt fönn. Végre senki sem
tekintette őt soha szentnek, sem mint ilyet segítségül
nem hívott.
E határozat azonnal közöltessék a szentek közé
sorozás ügyvédeivel, s az ujabb instantia benyújtására
három év tűzetik ki."
*

*

*

A belga szabadelvű lapok nagyon nyugtalankodnak
a zárdák és szerzetesek nagymérvű elszaporodása miatt.
Belgiumban 1846-ban volt 779 zárda és 11,968 hím és
nőnemű szerzetes. 1856-ban a zárdák száma már 1223-ra
szaporodott. 1866-ban a szerzetesek száma 18,200-ra
rúgott. Az utóbbi januáriusi megszámlálás eredményét
még nem ismerik. De az „ E c h ó d u P a r l a m e n t "
20-24 ezerre „schatzolja" a jelen állományt s azt az
észrevételt teszi, hogy ha Európa minden tartományában
annyi barát van mint Belgiumban,akkor összesen 750,000-re

rug ezek száma ; holott valósággal alig van több 150,000-nél
Igy tehát Belgium részesül abban a szomorú tisztességben, hogy benne legtöbb zárda és barát van. Hogy pedig minő gazdagsággal rendelkeznek, megitélhető Curtrai
városkáról, melynek alig van 25,000 lakosa, s a benne
levő 18 zárdának ingó vagyona 2 és fél millióra rug.
*

*

*

A „ G a z e t t e d' A u g s b o u r g"-nak írják Bécsből, hogy az osztrák ó-katholikusok a kormányhoz újra
egy petitiót nyújtottak be, melyben az állam általi elismertetésüket kérelmezik. A vallásügyi minister azt válaszolta, hogy kérelmüket kész azon föltétel alatt teljesíteni, ha fölveszik az ó-katholikus s nem csúpán a katholikus elnevezést, s ha kinyilatkoztatják, hogy a házasság feloldhatlanságát elismerik.
*
*

*

Spanyolországban terjed a biblia. A bibliaárúsok
Crevilleteben, 10,000 lélekből álló városkában sok bibliát és uj-testamentomot adtak el, sőt egyházat is szerveztek. Ez teljesen spanyol eredetű; semmiféle idegen
missionarius vagy evangelista nem segített abban.
Salamanikában (hajdan a spanyol tudósok városa)
szintén alakulóban van egy protestáns egyház ; valamint
Coregnéban egy szomszéd faluban.
A kath. papság minden eszközt felhasznál a protestáns propaganda megakadályozására. Lénából, két bibliaárust, — bár el voltak látva szabályszerű engedély lyel, — a felbujtogatott néppel kiűzettek s könyveik elégetésével fenyegettek.
A Renaissance után
HETESY VICTOR
lelkész.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Az egyetemes magyar prot. missio-társulat alakulására vonatkozólag eszmecserére hivta össze nov. 16-án
a conventi gyűlés termébe C z e 1 d e r Márton a konvent
tagjai közül azokat, kik ez eszme iránt érdekkel viseltetnek. Az eszmét, mely a magyar prot. egyházban épen
Czelder által tiz esztendeig Moldva Oláh, részben Törökországban pályát futott s kelet felé irányzá a magyar
prot. közönség és nemzet figyelmét; részvéttel fogadták
az összes superintendentiákból : a dunamellékiből T ö r ö k
Pál püspök; F ö r d ő s Lajos, S z á s z Károly, B a k s a i
Sándor, M o l n á r Aladár, F a r k a s József, Dr. B a l l a g i Mór; a tiszántúliból R é v é s z Bálint püspök, R é v é s z Imre, H a j n a 1 Ábel, L u k á c s Dániel, N y i r i
Péter, a tiszamellékiből: K u n Bertalan püspök, P r á g a i
Lajos, M o c s á r y Lajos, M i t r o v i c s Gyula, F e j e s
István ; az erdélyiből: S z á s z Domokos, Dr. K o 1 o z sv á r i é s K o v á c s Ödön, kik hogy az eszmecserére
megjelennek a meghívókra magukat aláírták. Az értekezletet illetőleg az eszmecserét az összehívó Czelder Márton

rövid lelkesítő beszéddel kezdte meg, mely után abban
történt megállapodás, hogy egyházkerületenként és egyházmegyénként különösen a lelkészek által érleltessék az
eszme, alakuljanak kissebb míssió-társulatok, gyűjtessék
pénz, hogy a jövő convent vagy zsinat összeülésekor az
egyetemes missio-társulat megalakulhasson, mely működését elsőben a magyar haza és nemzetiség határain belőlre terjessze ki, felölelvén mindazon hit és vérrokonokat, kik ily egyetemesen működő tevékenység nélkül
mind Magyarországban, mind a szomszéd Dunafejedelemségben, hol már megvannak a Czelder működése folytán
épített missioi telepek, s magyar prot. elszórtan élő rokonok, nemzetileg és vallásilag elpusztulnának. Az indítvány, illetőleg a nagy horderejű eszme minél szélesebb
körű megvitattatásának tereül lapját a „Prot. Egyh. és
Iskolai Lapot" Ballagi Mór egész készséggel felajánlotta,
s ezt a legközelebbi számban Czelder ez alkalommal
mondott beszédének közlésével fogja megkezdeni, (x.)
* Barla István bééi (belsősomogyi e. m.) ref. segédlelkész a mult héten agyonlőtte magát.
* A legközelebb lefolyt egyetemes konvent jegyzökönyve, mindössze 200 példányban határoztatván kinyomatni az 5 egyházkerület részére, azokból csak a
konventi képviselők és minden egyházmegye fognak
nyerni egy-egy példányt; miután azonban már eddig több
egyházmegye elnöksége fejezte ki előttem azon óhajtását,
hogy az egyes egyházak részére is nyomattassanak kellő
számban jegyzőkönyvi példányok; és e tekintetben a
dunántúli egyházkerület, békésbánáti, kecskeméti, debreceni egyházmegyék egyházai részéi e azok már meg is
rendeltettek: fölkérem a magyarországi (erdélyi) ref.
egyházmegyék elnökségeit, hogy ha szintén óhajtják ezen
jegyzőkönyveket az egyes egyházak részére megküldetni,
ebbeli határozatukat méltóztassanak mielőbb, legkésőbb
dec. 1-ső napjáig velem közölni; hogy a nyomandó
példányok száma iránt kellő időben intézkedhessem. —
TÓTH SÁMUEL konventi jegyző (N. péterfia-utca 348 sz).

* Iskolai takarékpénztárak. A Budapesti kereskedelmi akadémiában okt. hóban, 327 tanuló közül 112,
megtakarított 293 frt 40 krt. A pesti polgári kereskedőtestület vasárnapi iskolájában 445 növendék közül 71
tett be 94 frt 30 krt. A szombathelyi községi iskolában
632 tanuló közül 145 hozott betéteket, melyek 115 írt
65 krból állanak. Fővárosunkban, ha bár egyelőre csak
egyes esetekben kezd már gyökeret verni az iskola
takarékpénztárak intézménye ; örömmel jegyezhetjük föl
hogy több tanitó és tanifónő a városi elemiiskolában
(Bezerédy utcában) kiséreletet tett osztályai gyermekeivel.
A tanítók a betéteket szedik be, az igazgató Lakits
Vendel úr a takarékpénztári könyvecskéket veszi át,
az egész ügy az iskolaszék elnöke, Radocsay Ferenc úr

beleegyezésével kezeltetvén. Szilárd reményünk, hogy e
buzdító példát rövid idő alatt, sokan fogják követni.
* A „Népiskolai Tanügy, kath. népnevelés-tanitási
lap, az egri főegyházmegyei r. k. néptanító-egylet közlönye," örömmel jelenti hogy „ismét felekezetivé változtatta néhány évvel előbb elközösített iskoláját az aradi helv.
hit. felekezet. Bölcsen és helyesen."
* A Clerus és a nők. A hercegprímás Komáromban saját költségén leányiskolát és kisdedóvót építtetett,
melylyel épen a kath. egyházi lapok eredeti történetkét
hoznak kapcsolatba. Ugyanis, az épitést kérelmező komáromi úrhölgyek küldöttsége is tisztelgett a biboros
főpapnál, ki a komáromi anyáknak meg is igérte az
iskola fölépítését, ha, mint tréfálva hozzá tevó: „az
iskolához l e g s z ü k s é g e s e b b e t Komárom városa
megadja." „Oh igen — feleié az anyák deputatióját
vezető komáromi apát-plébános, — Eminentiád kétségkívül a g y e r m e k e k e t érti a l e g s z ü k s é g e s e b b
alatt, s ezt ő nagyságaik nevében (s ezzel a tisztelgő
hölgyekre mutatott) ünnepélyesen megígérem." A hercegprímásnak megtetszett, hogy ily szellemesen szaván fogták és egy év alatt fölépült a komáromi díszes leányiskola. Ez lett volna az indok, kath. lapok szerint. Tulajdonkép azonban ugy áll a dolog, hogy a c l e r u s a
n ő n e v e l é s r e v e t e t t e s z e m e i t , s világszerte a
nők révén akarja biztosítani átható befolyását a családéletre. Franciaországban most szervez a clerus egy „ker.
kath. leány egyletet", melynek célja polgári házasság
megvetését terjeszteni. A tagok kötelezik magukat, hogy
egyházilag nem azon a napon esküdnek meg, melyen a
polgári hivatal előtt megjelentek, időközben pedig szüleik
házában maradnak, mi által azt akarják kifejezni, hogy
a polgári beiratás dacára sem tartják magukat férjes
nőknek. Továbbá a polgári hivatalban csak közönséges
ruhájokban s az okvetlen szükséges személyek kíséretében jelennek meg, s a jegyző intelmeit ugy fogadják,
hogy észrevehető legyen, miszerint azokat csak felesleges
szószaporításnak tartják.
* Az osztrák ág. ev. zsinat, a „N. Fr. Presse"
szerint nevezetes határozatokat hozott folyó hó 18-án.
Bejelentetett, hogy a csehek lemondanak amaz igényükről,
mely szerint a jegyzőkönyvek cseh nyelven is vezettessenek. Ok is megelégednek ezentúl a német szöveggel.
A lelkészi felavatási uj eskűmintába pedig, hosszabb vita
után fölvétetett, hogy a felavatandó megesküszik arra
hogy semmi néven nevezendő k ü l f ö l d i politikai testületbe vagy egyletbe nem fog belépni. E szerint az osztrák
evangélikusok szerencsésen legyőzték az annyi galibát
okozott pánszláv irányt; s ezután a cseh-morva papság
ha esküszegő nem akar lenni, nem fog többé a muszka
egyletek résztvevője gyanánt szerepelni.

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József.
Nyomatott: Deutsch M.-féle művészeti intézet Budapest, Bálvány-utcza 9. HSS. a,
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PROTESTAITS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Szerkesztő- és
K I A D Ó-HIVATAL.:

Előfizetési

V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. I. em.

Halad-e hasai prot- egyházunk vagy tesped?
„Egyháziatlanság, vallásos közöny, üres templomok ; vagyonos híveink

szűkkeblüek

szent

céljaink

iránt, tudósaink ellenségeinkké válnak, világi elemünk
hidegül, köznépünk jámbortalan;
delemben szakadozunk,

egymás elleni küz-

fogyunk, pusztulunk."

Ily s

ezekhez hasonló panaszokat, vádakat lehetett a közel
múltban s lehet napjainkban is hazai prot. egyházunk
ellen hallani ; sőt némelyek meghúzzák már a halálharangot is fölötte. Ezek hallatára nem egy, egyházát
hiven szerető szív, mely fohászai közé zárja s a nagy
Isten trónja elé küldi naponta

azon hő imáját i s ;

„Uram virágoztasd fel szeretett egyházamat" — elszomorul, fájdalommal telik meg.

Lelkében önkény-

telen támad a kétely a hallottak felett s azt a kérdést teszi föl magának, váljon a jó Isten, ki egyházát
akkor, midőn az léteiéért küzdeni kénytelen volt egy
maga

oly számos ós

életére szabadon,

makacs

ellenség

büntetlen törtek,

ellen,

kik

nemcsak megtar-

tani, de hazai alkotmáuyunk egyik bástyájául állítani
jónak találta,

leveheti-e kezét róla most,

midőn az

kitartó küzdelmei gyümölcsét élvezhetné?

Váljon az

az egyház,

mely vészteljes napjaiban fogyott ugyan,

de meg nem tört, lehet-e hűtlen dicső múltjához most,
midőn békében rendezhetné ügyeit ? Igazán oly sötét-e
egyházunk láthatára ?
Én,

megvallom, a nélkül,

hogy a könnyelmű

optimismusnak hódolnék, egyházam helyzetét nem csak
nem látom kétségbeejtőnek, sőt számot vetve mostani
körülményeivel,

olyannak

reményekre jogosít

ellj:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

találom,

mely a legszebb

s életrevalóságát

lépten-nyomon

bizonyítja.
Megjelentek-e, kegyes olvasóm, egyházad ez évi
közgyűlésein, hallgattad-e figyelmesen egyháztestíiuk
egésséges vérkeringésének emez érveréseit ? Észleltél-e

Hirdetések dija:
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

itt betegséget, ha csak a lelkesült szív gyorsabb
dobogásait lázas állapotnak nem magyarázod?
Nézd a tanácskozások zöld asztalai mellett a
tisztelet, szeretet s bizalom választotta férfiakat,
^Ti
egyháziakat s viiágiakat, amaz apostoli elv:
mindnyájan papok vagytok", lelkes megtestesítőit!
Hogy felvidul tisztes arcuk, ha megyéjük, kerületük itt a tan- s nevelésügy nehéz pályáján, ott az
egyházias élet, a kegyelet s jótékonyság gyönyörűséges
mezején tett haladását jelezhetik! Mily türelemmel
hallgatják végig gyermekeik, az egyes gyülekezetek
itt-ott felmerülő panaszait! Mily készséggel gyógyítják
sebeiket s mily samaritán szeretettel nyújtják feléjük
segédkezüket! Szent jogaink védelmében nem hajlanak
meg semmi hatalom, semmi ^tekintély előtt sem.
És miért teszik mindezeket ! Önérdekből, vagy
talán nagyobb rang, zsírosabb hivatal elnyerése reményében ! Korántsem! Szegény egyházunk nem jutalmazhatja bajnokait anyagilag; hálás elismerés s őszinte
tisztelet egyedüli jutalmuk. Az az esperesi s püspöki
cím is nem jövedelem, de csak nagyobb teherrel s
felelősséggel jár. De ők nem is kívánnak más jutalmazást! Az őszinte tisztelet ama niinbusa, mely
őket most környezi, oly arányban halaványúlna, mily
arányban fizettetnék fáradságukat.
És ki örül jobban, mint az a gondnok, vagy
az a felügyelő, ha oly körülményekben van, hogy
egyháza iránti szeretetét, a neki szentelt munkája,
fáradsága, küzdelme mellett még tettleg is, most egy
szeretetadomány, majd egy jótékony alapítvány által
— bebizonyíthatja! S ez a mi büszkeségünk ós örömünk egyszersmind, hogy még mindig találkoznak
férfiak, kik csupa ügyszeretetből egyházunk szolgálatába lépnek, a reájok bízottakat hiven teljesítik s
céljaikat készséggel előmozdítják. A hol pedig a vezérek magok ragadják meg s bátran előre viszik a
zászlót, ott a közkatona sem lehet tunya. A mely
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A segély intézetek egész sora, melyekről apáink

egyháznak néha a nevetségig csekély jutalmazás mellett oly sok munkása van, káplántól kezdve a supe-

mitsem tudtak,

ríntendensig,

generatio hitbuzgalmának, áldozatkészségének !

segéd-tanitótól az egyetemi tanárig;

a

mely egyháznak szolgálatába önkényt annyian lépnek
a presbytertől fel a fögondnok s egyetemes felügyelőig*
a zsellértől a ministerig:

Igaz ugyan, hogy az idő nagyon
s mi más körülmények

között élünk,

tenni, nem lehet egyháziatlan.
Ha végig tekintek egyházirodalmunk oly sokáig
pusztán

azzal,

maradt mezején, meg kell vallanom,

ez a többiekhez képest nagyon sok kívánni valót hágy

mint

hátra.

apáink

A munkatér
hogy

nem

elégszik

hogy

megváltozott

éltek.
Köznépünk

köszönik-e lételüket a mostani

Azon maréknyi nép, mely önkényt ennyit képes

az nem tespedhet, ott kö-

zönyről, elhidegülésről szó nem lehet még.

nem

meg többé

egyedül

papja magára öltse a palástot;

többet

itt

igen nagy, a

munkás

kevés,

a munka háladatlan. De e tekintetben nincsen okunk
csüggedni.

Ha itt a talaj nincs is

rendesen

meg-

kiván, azt kivánja, és méltán, hogy papi öltöny alatt

művelve, befásítva, gazdag szántófölddé, gyümölcsös-

dobogjon

kertté, virányos

hitbuzgó nemes

törekvés ós indulatokkal

telt szív, működjenek kitartón dolgozó kezek; kivánja,

idegen

hogy papja észvilágossága fényljék, erkölcsi tisztasága

dunk

rétté átalakítva, — ha itt-ott csak

átültetett növényekkel találkozunk

forrásából

Napjainkban nem a gyülekezet ájtatossága ragadja a

terebélyes fája árnyékában megpihenhetünk.

zanak — de

a lelkésznek

kell fölmelegülnie a

hit

szent tüze által, hogy gyülekezete szivében érlelje a
vallásosság gyümölcsét.
nünk,

Nem szabad

többé igényel-

hogy a hivatal szerezze a lelkésznek a kellő

tiszteletet, de megfordítva, oda kell törekednünk, hogy
a lelkész küzdje ki becsületes

munkássága által hi-

vatalának a szükséges tekintélyt.
Hazánkban

a politikai

téren

a közel múltban

törtónt rohamos változások, a lenyügzött nép hirtelen
felszabadítása,

a megyei

tisztújítás, követválasztás s

katonai sorozás alkalmával

szokásos könnyelmű fra-

ternizálások s bűnös vesztegetések, szóval koránkban
észlelhető corruptiók
láserkölcsi életére.

olthatjuk szomjunkat s a honi

tudomány

Hasonlat nélkül szólva: a mikor apáink még
nem rég csak idegen nyelvű egyházi szaklapokból
okúihattak, mi hazánk nyelvén szerkesztett ilynemű
folyóiratokban ha nem is bővölködünk, de válogathatunk.
Egyházi beszédeink, a kenyór-studium eme természetes gyümölcse soha sem termett oly bőven,
mint napjainkban. S bár tagadhatatlan, hogy azok
a gondolatok mélységére s a kifejezések szépségére
nézve a német prot. papok hasonló műveivel nem
versenyezhetnek, de gyakorlati szempontból amazokat
felülmúlják. Ha szabad volna emezeket szemben
amazokkal röviden jellemeznem, rájok alkalmaznám
Rückertnek következő versszakát:

Mindezek dacára kétségtelen, hogy

egyház-szervezetünk
pedig

gyilkolólag hatnak népünk val-

aka-

mégis egy-egy vázra, hol az önálló mű tiszta

ragyogjon magányos ép ügy mint nyilványos óletóben.
lelkészt buzgóságra — ámbár ily példák sem hiány-

is:

gőzgépe

úgy van alkotva,

szakadatlan

hogy

abban a

működik,

Du fragst, wie auf den Baum der Apfel sei gekommen ?
Ein anderer hat indess ihn schweigend abgenommen. . .

pillanatban

kénytelen volna megakadni, melyben a hitbuzgóság s

Ezek

mellett

ujabb

egyházirodalmunk

dicse-

áldozatkészség melege nem kölcsönözne többé a moz-

kedhetik oly eredeti tudomány

gató gőznek elegendő feszerőt.

vekkel, melyek nemcsak a mienk, de az összes prot.

Köznépünk ugyanis mindamellett, hogy igényei,
országos s községi

adói

szemlátomást

növekednek:

egyházirodalom egyik hézagát méltókép betöltik.
És váljon

egyházi adóját fizeti, hivatalnokait jutalmazza, lelkészi

minden

s tanítói

egyházunk

állomásait

iskoláit föntartja,

szaporítja,

templomait

díszíti,

uj templomokat s iskolákat

emel,

És mindezek mellett adakozik fő ós közép iskohivatalnokai

özvegy-árva-intézeteire,

árva-

s

szeretetházakra, gyámintézetre, missióra, tápdákra s a
jó Isten tudja mi mindenekre.

azon

tudósok, kik

avatott

anyagi jutalom nélkül, csupa
érdekében

működtetik;

férfiak — kik tevékeny

életüket,

tollúkat

ügyszeretetből

váljon azon tana

legszerényebb

tiszteletdíjak mellett gymnasiumainkon s acadeiniáin-

harangokat, orgonákat szerez.
lákra,

színvonalán álló mű-

kon ifjúságunk nevelésére szentelik — ellenségeink-e
valóban ? Akkor ón egyházunknak minél több ily ellenséget szívemből kívánok.
Papi körök terjedése, theologiai felolvasások tar-

tása,

zsinat iránti meleg érdeklődés, theologiai aca-

badon ne lapozhassunk s ott ne keressük fel a seregek

démia, prot. tanárképezde felállításának korszerű esz-

Urát ?

méje . . . Nem oly életjelek-e ezek, melyeket minden

még akkor nyitva áll előttem : magamba térek.

És ha mindezt tennem tiltva volna, egy ú t

Életem szakadatlan küzdelmekből áll.

hü protestáns örömmel üdvözül?
Küzdünk egymás ellen, szakadatlau, kitartóan s
fájdalom, nem minden keserűség

nélkül.

Az elvek

Megtaga-

dom önmagamat, követem a jót, küzdelmemben folyton
hallok egy biztató hangot:
Elbuktam,

harca tartósabb, makacsabb minden más küzdelemnél.

„Küzdj tovább, küzdj!"

fokról fokra sülyedek

mélyebben és

A kölcsönös vádaskodás, a hevességszülte szeretetlen

mélyebben,

elitélések itt is ott is bizvást elmaradhatnának, ezek

még s ime veszve vagyok örökre.

amúgy is a jó ügynek

És

talanságomban egy gondolat villan fel agyamban, egy

köszönhetjük-e már eddig is

félénk vágy támad szivemben . . . mily boldog, mily

csak ártottak s ártanak.

mégis nem e harcnak
az erők kifejtését,

a rokonérzelműek

alvók felocsúdását,

az indifferensek

egyesülését, az
színvallását,

az

célunk egy

és

egy fok

Végtelen

boldog-

nyugodt voltam egykoron, oda vissza! S ime az előbbi
hang megszólal: „Jer hozzám gyermekem!"
Családi boldogságom látköre elsötétül körülöttem, *

eszmekör tisztulását s kitágulását?
Közös

az örvény előttem tátong már,

ugyanaz,

t. i. hogy az

a szenvedések

keresztje elviselhetlenül

nehezül

vál-

Ur nagy lakomájára minél nagyobb s minél méltóbb

laimra, mindenkitől, mert a legédesebbtől elhagyatva,

vendégkoszorút gyüjtsünk! És a ki ismeri Idvezitője

egyedül magamra maradva, odáig jutottam már, hogy

nagy s fenséges elveit;

az utolsó elhatározó lépést megtegyem,

kit az Ur lelke vezérel, le-

het-e annak szentebb célja,

mint, hogy Isten orszá-

már

emelkedik . . . de ekkor

gának megalapításán teljes szivéből fáradozzék, elveinek

ama ismert

a humanismus

könyörülő, megtartó Istenem !

terén való győzelmét

egész erejéből

elősegítse ?

„Bízzál

újra hangzik
fiam!"

hozzám

Óh rád ismerek

És ha a kegyelem Istene a makro- és a mikro-

Utaink e tekintetben különbözők, de szándékaink
becsületessége

hang;

egyik lábam

kétségbe vonhatlan.

nem értünk-e egyet,

sokban

S váljon sokban

nem közeledünk-e egy-

máshoz már most is!
Mindnyájan

az őt kereső szívnek: érzem-e szükségét annak, hogy
ő természetfeletti

módon

is

nyilatkozzék

Nihilista-e az az ember, ki Istenét

valljuk: a világ hatalmas terem-

tője Atyánk nekünk a Jézusban,
a nagy mindenséget,

kosmosban a legtermészetesebben nyilatkoztatja magát

szeretetével

betölti

gondviselésébe zárja összes te-

ily csalhatatlan

nyilatkozatai utján megtalálta, bírja s imádja!
Nem birsz jutni Istenedhez, fogadd vezetődül a
nazaréthi Jézust,

a ki az idők teljességében

remtményeit, lelkével segíti az örökké igaz, jó és szép

lent e földön; ő a te legjobb s legnemesebb

eszméinek fokozatos fejlődését s győzelmét.

hasonló volt

És ha egyben vagy másban eltérnek is utaink,
váljon azért megérdemeljük-e,

hogy azon egyházból,

nekem?

hozzád azon

emberi tökélyt

megjebarátod:

külömbséggel, hogy ő az

az ismeret mélysége s nagysága, az

érzés nemessége, a szeretet önzetlensége s az erkölcs

melyet szivünkből szeretünk, melynek javán fáradozunk,

tisztasága tekintetében — eszményi

kirekesztessünk ?

oda, a hová eddig még egy halandó sem ért,

Ki vehetné rosz néven a tudományszomjas, bár
véges emberi észnek, ha az az örök igazság okainak
kutatásában a multak

csalatkozható

tekintélyei által

fokáig vitte fel,
de a

hová minden halandónak törekednie szent kötelessége.
Szolgálatodra

ő mindenkor

kész,

magához hí,

sőt felkeres tégedet. Menj hozzá, társalogj vele.

felállított határokat áttöri; ha saját szárnyain felszáll

ha megnyílik

ajka s hallod tőle az örök

a világok miriádjai közé,

leereszkedik a föld gyom-

fenséges tanait,

az Isten

És

bölcseség

és az ember közötti azon

hímporát s a tenger óriá-

boldogító viszony fejtegetéseit, melyről a világ előtte

sait, észleli a világtestek s az ázalékok mozgásaiban

mitseni tudott, ha szemtanúja vagy annak, miként ő

nyilatkozó változhatlan törvényeket? Ki vehetné rosz

mennyei atyja akaratát mindenkor híven betöltötte s

néven, ha vizsgálódásai alatt

azon belső viszonyt, mely közte s atyja között létezett

rába, vizsgálja a virágok

maga

módja

szerint

imádja

áhítattól ittas lelke a
mindenütt

jelentkező

Istenét ?

a tévedés, vagy a bűnnek még gondolatja által sem
szakította meg soha, sőt lelke egész hevével Istenénél

K i zárhatja el előlünk a múltnak kapuját, hogy

mulatozik ; ha bele tekintesz szívébe s megleled benne

nemzetek történetében s a kijelentés könyvében sza-

azt a nyugodtságot, melyet ő minden helyzetében meg95*

mányoktól s annak a lehetőségig hű képét állítsák szegálatra s áldozatra mindenkor kész volt s nem lan- ! meink elé. Felfegyverkezve a történet, régiségtan, történetbölcsészet, nyelvészet, lélektan, természettudományok
kadott még a legnagyobb hálátlansággal szemben sem,
vívmányaival, kétségbevonhatlan igazságaival; napvilágra
sőt készté őt, hogy ellenségeivel is jót tegyen s órettök
hozni igyekeznek a fejlődés örök törvényeit s megállamég a keresztfán is imádkozzék; végre, ha szemléled
pítván az emberiség eddig bevégzett fejlődésének útját,
arcát, belső élete eme hű tükrét, midőn azt a kereszt
irányát, körülményeit, törekednek megjelelni azt a pontot,
melyen az emberiség ma áll. Es míg tudósaink azon álsúlya alatt a verejték s a tövises korona szúrásai
;
talános kérdés megfejtésével foglalkoznak, mennyire fejalól fakadó vér sürü csöppjei áztatják, vagy midőn
lődtünk eddig — mintegy az emberiséget vezetve önisa végső küzdelem fájdalmai alatt elhalaványúl s szemeretre — és mi viszonyban van az emberiség a végetlen
mében még akkor is ragyogni látod igazságos ügye j isteni szellemhez ; addig a laikusok is előbbi századok
győzelmében s mennyei atyja jóságában helyezett tánnépeinél felvilágosodottabb értelemmel, elfogulatlanabb
toríthatlan bizalmának szent l á n g j á t ; kellenek e még
ítélettel — mert a kor szelleme a gunyhók lakosait is
önállóbb gondolkodásra tanítja — szemlélik a természet
csodák is, hogy leborulj előtte s valld meg Simon
jelenségeit
s az ember életében előforduló véletlen eseméPéterrel: „Te vagy ama Krisztus, az élő Istennyeket. Es különösen a fájdalmat, szenvedést okozó esetek
nek fia."
által bizonyosan gondolkodásra ébresztetnek, kényszerítÉs váljon napjainkban nem nyilvánúl-e élénken
tetnek, hogy mi módon találhatnak enyhítő gyógyulást.
általán a protestáns s különösen a mi hazai egyháVele született az emberrel az ösztön, miszerint kellemetlen
érzelmeit, bajait feledés vagy megvigasztalódás által mazunkban az igaz hit tisztasága iránti vágy ? vagy nem
gától eltávolítani akarja, s lelkének békés nyugalmat igyektörekszünk-e oda, hogy az Istent lélekben ós igazszik szerezni. Természetes tehát és nem felesleges, sot
ságban imádjuk? Az e célból megindult mozgalom
üdvös és hasznos, ha a tudósok kutatásai mellett a laikusok
nem a halál, de az élet biztos jele!
is elmélkednek az emberi lelket leginkább érdeklő kérVégül legyen szabad még csak annyit megjedések felett. Szükség ez két okból. Mert először a mi
gyeznem, hogy midőn az előadottakban jelezni iparnapjainkban kétségtelenül sokan vannak, többen mint
ezelőtt száz évvel, kik az öröm és bánat napjaiban nem
kodtam egyházunk haladását: korántsem állitom, hogy
találják
meg lelkük egyensúlyát, kiknek keblét általában
bekövetkezett most már azon jobb kor, melyben összenem elégíti ki az, a mit ma az iskola s a nevelés ezen
tett kezekkel pihenhetnénk, sőt nehogy az eddig elért
a téren nyújt, kik nincsenek tisztában azzal, mi viszonyban
siker veszélyeztessék, nagy szükségünk van még lelkes
vagyunk az Istenhez. Pedig az ingadozás kétségbeejtő
bajnokokra. Mindamellett azonban hitem erős az iránt, állapot. De szükséges az másodszor azért is, mert az egyéni
hogy egyházunk ismeri s betöltendi missióját s önmeggyőződés különféle alakjai mind megannyi lépcsők az
egészet magában foglaló rendszerhez. Az emberiség nem
magához nem lesz hűtlen.
elemezve halad, hanem a concretról emelkedik az elvontra^
Ezek folytán azon hang, melyet némelyek hala különösről az általánosra, egyes igazságok felismerésélanak, nem a halálharang gyászos kongása fölöttünk,
ről a rendszerre.
hanem a kitartásra, munkára serkentő reggeli harang
Vallásos igazságokat, korunk szellemével összeegyezébresztő hangja. Az a vörös fény, mely egyházunk
tethető, korunk álláspontján is elfogadható vallásos eszláthatárát bevilágítja, nem a pusztító tüz ijesztő
méket keresünk. És midőn a szomjas kebel üdítő források
lángja, hanem egyházi életünk szebb, tisztább napjáután indul szenvedéseinek enyhítésére, vajon nem fordulhat-e bizalommal a nagy szellemekhez, kikről tudva van,
nak hajnalpirja!
hogy lelkük fényesebb világával mélyebben pillantanak
JEZSOVICS PÁL,
be azon aranybányába, mit emberi szívnek nevezünk, s
cinkotai evang. lelkész.
uj, az előtt ismeretlen kincseket hoznak napfényre onnan.
A lángelme azon érzelmeknek s gondolatoknak ad kifejezést, melyek egész nemzet szivében, elméjében tudva
Vallásos eszmék Arany János költészetéből. vagy öntudatlanul lappangtak, a lángelme keblében egy
nemzet szive ver. S ha készséggel fordulunk műveikhez
Nem csak a tudós világ, hanem azt lehet talán
a végett, hogy azokból édes hazánkat szeretni megtamondani minden ember foglalkozik napjainkban azzal a
nuljuk, hogy érzelmeinket embertársaink irányában nemenagy kérdéssel, mi viszonyban vagyunk Istenhez, mi visítsük, érzékünket a szép iránt műveljük ; úgy biztos
szonyban van Isten a világhoz és hozzánk. A tudósok az
reménynyel fordulhatunk azokhoz akkor is, midőn kebő csendes szobáikban fáradhatlanul munkálkodnak, hogy
lünk legszentebb érdekeit óhajtjuk kielégíteni, midőn
megtisztítsák az emberiség fejlődésének történetét a hagyoszívünk kiirthatlan vonzalmának, a végetlenhez igyekezünk
tartott s azt a

szeretetet, mely a legnagyobb szol-

megfelelni. Sok szépet irának a bölcsek — mondja Köles eynk — honnan . . . magasbra emelkedést, szív- és
észnemesülést menthetünk. Gazdag kincstár nyilik itt
meg előttünk, egy uj szellemvilág: fényesebb, ragyogóbb
annál, melyet naponként szemlélünk, és mégis minden
izében teljesen emberi világ úgy, hogy annak szemlélete
nem alacsonyít le bennünket, hanem inkább felemel.
Nyissuk meg tehát egy „sokat érzett és gondolkodott'"
angyali lélek szellemi termékeinek kincstárát.
I. Ráchel siralma.
A fájdalom első viharos rohama lecsillapult s az
anyai szeretet világánál e rideg, kietlen valóság közepett
egy kedves, de tünékeny kép villan fel a múltból : „Mily
szépen alusztok." Nem hiu ábrándozás, melynek csalékony képeivel, a hideg valóval szembe nézni nem tudó
gyenge lelkek szokták magukat ámitgatni ; nem azért
merül fel az a kép, hogy hiúságán legeltesse szemeit a szenvedő, csak tünékeny jelenés abból a boldog életből, melylyel egész lénye összeforrott s melynek oly borzasztóan
gyors változásához a lélek még hozzá nem szokott. Nem
ábrándkép az : „tudok mindent". Egész ridegségében áll
szemei előtt a való s teljes világos öntudattal érzi a veszteséget s az e felett való kimondhatlan fájdalmat. S midőn
fájdalmának tárgyait szemlélve, szemei e durva, természetietlen halál ajtaján akadnak meg; lélektani valószerűséggel felébred keblében az igazságtételnek legkezdetlegesebb, legtökéletlenebb neme : a visszatorlás, a boszú
gondolata, de ez is nemesebb alakjában : az ég boszulja
meg e bünt.
De a mint ki van mondva a szó, az indulat is lecsillapodik, s a nyugalmas fájdalom érzi, tudja, hogy:
s Azt a kis patakot, mely a szívet hajtja,
Ha egyszer elapadt, ki nem pótolhatja
Óceánja vérnek.*

Hasztalan a boszú, ez az elveszettet vissza nem adja s
a szívnek megnyugvást nem nyújt. Vergődik a felzavart
madár, hol lelne vigaszt, enyhet. Egy uj gondolathoz
tapad : ha nem így, ha másként történt volna. „Heródes !
miért nem jövél magad?" Igen természetes gondolat a
csapások közt, miszerint talán el lehetett volna kerülni.
Ez ismét uj képeket idéz fel emlékezetében : a fiait féltő
anya a poroszló előtt, a könyek a szolga szemeiben. De
ő szolga, s parancsa volt neki. Ha te, kinek akaratától
függött a cselekedet,
s H a te könyezél ott kemény szivű király
Egy fiait féltő anya fáj dalmin ál,
Meg nem ölted volna!®

Kemény, megrendítő itélet van e szavakban kimondva.
A szolga megindul s könyeivel elitéli a királyt, a szolga
az ő urát. Oly bünt követtél el király, melyért parancsod
vak eszköze az alacsony érzelmekhez szokott zsoldos elitéi, melyet véghez vinni te magad — (már nem talán,
mint a 6-dik szakban, de bizonyosan) — irtóztál volna.
Ez az igazságszolgáltatásnak egyik, a boszúnál nemesebb,

tökéletesebb mozzanata, a bűnös egyik büntetése : elmoshatlan tudata iszonyú bűnnek.
Ismét lecsillapul kissé a felzaklatott érzelem, miután
a lélek azt az elégtételt megtalálta, miszerint veszteségének
okozója, mint emberietlen bűnös, áll szemei előtt. De ez
még csak fél elégtétel. Nyugalmat ad: „nem irtózom
többé" (a temetőtől) de a kebel ridegségét nem olvasztja
fel, a lelket nem emeli.
Az első fok a lélek felemelkedéséhez az, hogy
Ráehel felemelve szemeit a gyászravatalról, egy nagyobb
egészre, Bethlehem leányira veti pillanatát. Hiszen nem
egyedül szenvedek, osszuk meg fájdalmunkat, „látogassuk
együtt a temető kertet " Nem csak Ráchel, de egész
Betlehem gyászol; »egy nemzedék holt ki az emberiségből." És ez a gondolat adja meg kulcsát egy másiknak,
egy magasztos, mennyei vigasztalást hozó gondolatnak,
melynél drágábbat, édesebbet, boldogítóbbat ember nem
találhat. Megjósolták nekünk ihlett szavú prófétáink, hogy
eljő Judának királya, akkor lészen „a magas hegyen
sírás és keserves jajgatás." (Jer. 31. 15) E példátlan
kegyet'enség nem történhetett pusztán céltalí-n szeszélyből. Mire vezetnek e gondolatok ? Arra hogy ime itt
van az a megjósolt idő, „látok, látok, megnyílt a jövendő."
Eljött az Isten országa, midőn az Isten „megöntözi a
szomjú lelket és minden szomorú lelket betölt" (Jer. 31.
25.) midőn a tébolyító sötétség megvilágosul, a téves
ösvényeken járók előtt biztos út nyilik, s a szenvedők
sebeire Gileád balzsama hull. Ez a kimondhatlan fájdalom
ez a „Rómába hallható" keserves sírás, ezen egész nemzedék kiirtatása, ez súgja Ráchelnek „megszületett, érzem,
Judának királya!"
Nem puszta szeszély, nem emberietlen káröröm
vagy vérszomj, hanem zsarnoki féltés szülte e borzasztó
tettet. A hatalom birtokosa, a király, a zsarnok, fél, reszket. Hova sülyed le előttünk a gonosz ! Es még nincs
vége a büntetésnek: „tudd meg Heródes, hogy ő nincs
elveszve ! Tudnia kell, és e tudatot semmi hatalom, semmi
ragyogás el nem fojthatja az ő szivében, hogy az iszonyú tett, mely által oly nehéz bűnsulyt fogadott vállaira,
hasztalanul vitetett véghez s félelmének tárgya él és nem
rettegi a fegyvert. A középkornak elmésen kigondolt
kinzó szerei nem oly borzasztó büntetések, mint a minővel Heródes van büntetve. Az az érzet keblében, az az
égő pokol.
De felemelkedik szenvedései tengeréből, felemelkedik megifjulva, eddig ismeretlen érzelem által felmagasztosulva, felemelkedik az ártatlanság az anyagi világból
a tökéletesség, boldogság hónába. Az anya az ő fájdalmában vigasztalást keresett, megnyugtató gondolatot, és
ime épen fájdalma által gondolatról-gondolatra vezettetve
megtalálta azt a magas igazságot: „az ige, az eszme nem
féli a fegyvert!" Es ez annyi örömmel tölti el keblét;
mert vigasztalást hoz mindeneknek, hogy ez a mennyei
öröm, az egész népnek ez üdvrivalása elfeledteti az
egyesnek fájdalmát, békés nyugalmat hoz a léleknek.
Saját vesztesége feletti fájdalmának jutalma olyan öröm,

„mely az egész népnek öröme lészen." (Luk. 2. 10.)
Nem lehet szavakkal lefesteni ezt az érzetet, mely Ráchel
keblében e szavaknál fellobog, azt a boldogságot, melyet
e gondolatnál érez ; oly pillanat ez, oly magasztos, szent
és ünnepélyes, minő kevés van az emberi életben, de a
melynek üdve azután szenvedések bosszú ostroma alatt
szilárd és magas emelkedésben tartja a lelket. Mennyország ez az emberi kebelben, az ég nyílik meg Ráchel
előtt, Ráchel az Istent látja. Ez a véges emberi szellemnek közvetítés nélkül való érintkezése a végetlennel.
Ez vallás katexochen.
Es nem költői fictio ez, nem a költő képzeletének
önkényes szüleménye, hanem tiszta elévülhetlen valóság,
szigorú lélektani törvény van itt előttünk megtestesítve.

met leveszem rólad, és hátul meglátsz engemet, de az
én arcomat nem láthatod.
SAS

JÁNOS.

B E L F Ö L D .

I^evél Felsö-Baranyából.
A közelebbi években, figyelemmel kisérve az „Egyházi Lap"-ot, nem igen vettem észre közlést a f.-baranyai
egyházmegye életéről, pedig ezen egyházmegye nyilvános
működése is megérdemlené, hogy azzal néha a nagy közönség is megismerkedjék. Talán nem akadt tudósító ?
hiszen még a lelkészváltozások is rendesen elkésve jutnak
innen a közönség tudomására.
Fölveszem hát a tollat én. Előre is bocsánatot kérve
a szives olvasótól, ha annyi jeles helyett a leggyengébb
— de csak is azért, mert mások nem teszik — kísérli
meg a f.-baranyai egyházmegye f. évi november 22- és
23-dik napján tartott rendkívüli közgyűlésének érdekesebb
tárgyait jelzeni.
Felső Baranyában a tisztújítás levén gyakorlatban,
minden hivatalnok megbízatása csak 3 évig tart s akkor
lemond. A főesperes úr ki e szép tisztet 6 évig viselé,
ez év tavaszán szintén lemondott. De a többszöri szavazás
eredménye csak október hó-2-án lett ismeretes, melyszerint az uj esperes K o v á c s A n t a l úr lett. A volt esperes
úr aztán sietett átadni hivatalát, s ezért hivatott össze
Siklósra nov. hó 22-ik napjára a rendkívüli közgyűlés.

Azt mondja Kölcsey : Isten a szenvedőnek engedé
a vigasztalást, az egész természetből, az emberi tettekből
s tanításokból szívben élő tudományt szívhatni. Régi
életbölcsesség az, hogy a szenvedés áldás. Mit jelentenek
e szavak, minő tudományra tanit bennünk a szenvedés '?
Ráchel példáján látjuk, hogy a szenvedések oly tárgyakra
fordítják tekinteteinket, melyekre szerencsében tán soha
se gondolnánk. Gyakorol bennünket a fájdalom abban,
hogy saját kis egyéni körünkből szálljunk felebb s fordítsuk pillanatainkat az egészre. Tekintsünk családunkra,
községünkre, nemzetünkre, elnémul az egyes fájdalma,
hol a nemzet örül, engedjük megszólalni keblünkben
a felebaráti szeretet sugallatát. Jöjjetek én hozzám —
mondja az első felebarát. (Máté 11. 28.) — kik megfáradtatok és terhelve vagytok, és én megvigasztallak titeket. Velünk született a nyugalom utáni vágy, némelyek
anyagi jutalmak keresése által igyekeznek azt kielégíteni;
de mi emelkedjünk fel Tompa M. szép gondolatára:
oda juték vissza sok keresés után, nem gyógyíthat meg
A gyűlés megkezdésének ideje d. e. 10 órára volt
más, mint ki megsebhetett.* Hívj engemet segítségül a
ugyan kitűzve, de két fontos körülmény hátráltatta azt.
te nyomorúságodnak idején és én megszabadítlak tégedet. | Egyik, hogy szeretett s páiatlan buzgóságú s.-gondnokunk
(Zsolt. 50. 15.) De hogy a tiszta örömnek ily kiapad- ! Ráday Gedeon gróf úr útjában megkésett, s táviratban
hatlan forrását fedezhessük fel, annak egy feltétele is 1 tudatta, hogy d. u. 2 óra előtt meg nem érkezhetik. A
van. Deus neminem trahit, nisi volentem. Ne engedje a 1 másik egészen más természetű, szomorú körülmény volt.
szenvedő fájdalma által magát megsemmisíttetni, ne meEgy ifjú lelkésztársunk Kovács Pál szavai lelkész feküdt
rüljön el végkép a fájdalomban — vannak kik ebben
ravatalon, ki hosszas kinos sorvadás után a szülei háznál,
szinte élvezetet találni látszanak, kik sötét ábrándképekédes anyja karjai közt, 34 éves korában szenderült végkel még szándékosan nevelik fájdalmukat — hanem ! álomra. Epen e nap délutánjánra esvén eltemettetése, az
emelje fel lelkét, akarjon vigasztalódni, keresse az enyegyházmegye szép számmal megjelent lelkészi kara nem
hülést. Es ha igy kiemelkedve szenvedéseink hullámaivonulhatott vissza, még a gyűlés kedvéért sem egyik
ból vigasztaló gondolatot keresünk a természet és embepaptársa utolsó tisztességtételétől, s így a gyűlés temetés
riség jeleneteiben s azon törvényekben, melyeknek ezek
utánra halasztatott. A meghatóan egyszerű temetési szeralávetve vannak ; akkor megnyilnak elborult szemeink
tartáson a papsággal együtt a nemes gróf is megés felismerjük a megtörtént eseményeken Isten ujját, jelent. A gyászudvaron helybeli lelkész Zeke L. úr monmely e f ö l d ö n kérlelhetlen i g a z s á g s z e r e t e t t e l
dott, tapintatos beszéd előbocsátása mellett, megható imát>
jutalmaz és büntet. 2. Mós. 33. 21. kvv. íme itt vagyon
mely után a lelkésztársak a koporsót a gyászszekérre
egy hely, és állj ott a kősziklán és mikor az én dicsőemelték, s megindult a halottas menet, az elhunyt gyüleségem elmegyen, a kősziklának hasadékjába állitlak tékezetéből való 12 férfi által környezett koporsóval, a
gedet és az én kezemmel befedem szemeidet, mig elmúközeli temetőbe, bol ismét Hetesy Victor úr vett az
lom onnét. Azután (művem bevégezte után) az én kezeelhunyttól végbúcsút egy csinosan kidolgozott, s hatásosan
előadott sirbeszédben. E tragicus élet, — mert igazán az
vala — gyászromjai fölött nem egy köny hullt a sze* Isten akarata. Tompa Miliálytól.

mekbol, s nem egy fájó sóhaj szállt az elborult keblek ! továbbá, hogy a különféle bizottságok, úgyszintén a körjegyzők s községi tanácsülések vasárnapi működését szünmélyéről.
tesse meg, vagy legalább a két isteni tisztelet utánra renDe hagyjuk a holtakat. Lesz talán, ki az elhunydelje el — a ministeriumhoz utasitotta. Ez elutasítás —
takról bővebb, s érdemükhöz méltóbb nekrologban emkülönösen a nagy pénteki vásár reánk reformátusokra
lékezik meg. Mi térjünk át az e gyászszertartást követett
sérelmes, mert Siklós környéket csaknem kivétel nélkül
közgyűlés érdekesebb mozzanatainak előadására.
reform, községek képezik, a kiknek minden ismeretlen
A közgyűlést eddigi főesperes Altöldi Sándor úr
szentecske napját tudni kell, míg az ők egyik nagy ünrövid, buzgó imával, és s.-gondnok úr szabatos szép
nepe mi figyelemben sem részesül.
beszéd előbocsátásával nyitották meg. A gróf úr külöTöbbnemű ügyek előterjesztése után egy pár búcsúnösen két tárgyra irányozza a gyűlés figyelmét. Az egyik,
szóval végzi jelentését a lelépő főesperes úr, melyben közel
egyházi életünk ama nevezetes mozzanata, hogy a con7 évi hivataloskodására visszatekintve, nyugodt lelkiismerevent Budapesten a napokban összeült, s igy megtörtént
tében, s a teljesített kötelesség tudatában nyerve jutalmat,
az első nevezetes lépés ama nagy cél, a magyarhoni
leteszi hivatalát, a honnan nyerte, az egyházmegyének
egyetemes reform, egyház életbeléptetésének nagy célja
kezeibe.
felé, hogy ne legyünk tovább is öt gyenge e.-kerület,
Majd ismét s.-gondnok úr intézett hozzá megható
hanem egy erős magyar, nemzeti reform, egyház. O
búcsúszavakat, s azután küldöttséget nevez ki, mely a
mint conventi tag s e tractus s.-gondnoka, nem teheti,
távol levő uj főesperest a gyűlésterembe hívja. Az uj
hogy az egyházmegye figyelmét föl ne hívja emez öresperes Kovács Antal úr a hivatalos esküt letévén, székét
vendetes tényre, mely reform, egyházunkat gyökereiben
éljenzés közt foglalja el. Az elnöktárs részéről jövő szíakarja megszilárditni, uj életre kelteni • annyival is invélyes üdvözlet után, egy kerekded heszédben valóságos
kább tennie kell ezt, mert e convent létrejöttébea a töbesperesi programmot ad, mely •— megkell vallani — gyabek közt ez egyh.-megye is munkás vala. Reményét
korlati
eszméivel kezességet nyújt az uj esperesnek úgy
fejezi ki, hogy a magyarhoni ref. egyetemes egyház,
buzgalma, mint kifejtendő tevékenysége felől; s mint
mely néhány év előtt még álomszerű ábránd volt csupán,
egyik tanácsbiró úr üdvözlő válaszában találóan megjegyzé:
maholnap valósággá leend, s kétségkívül nagy és üdvös
„ha csak felét teljesíti is annak a mit ígér, már sokat
hatást gyakorland a hitéletre is, — Ezt megemlíteni szüktett
egyházmegyénk javára".
ségesnek tartván, e gyűlés sajátképeni tárgya, a főesperes
Mellőzöm beszédének azt a részét, melyben eljárása
választásra tér, s bár ő az ő elveivel a tisztújítást az
irányát körvonalozza, mert igazságosságot, részrehajlatlanegyházi közigazgatás terén összeegyeztetni nem tudja,
ságot, szelídséget a hol lehet, szigort a hol kell, személyt
— mind a mellett is a lelépőtől elismeréssel búcsúzva,
nem válogatva s törvényességet ígérve, csak esküjét
meg van győződve, hogy a választott uj esperes személye
újította meg. Kiemelem ellenben azt, hogy a tanügyre
kezességül szolgálhat a tekintetben, hogy e változás az
különös gondot ígér fordítni ; és azt, hogy az egyházi
egyház-megye közigazgatásának hátránya nélkül menend
tanra, a hirdetett istenigére felügyelni ígérkezik, meg
végbe.
kívánva, hogy a Krisztus evangyelioma,legyen a vezérelv
E két tárgy körül csoportosultak a derék elnök
a lelkészek előtt. Becsüli ő a tudományos vizsgálódást,
úrnak magvas eszméi, igen tartalmas s jól átgondolt szép
niely az igazság mélyeire hatolni igyekszik, de nem a
beszédében. Öröm tölthette el — hallva őt — minden
tudomány neve alatt árult hitetlenséget, s vallástalan
egyháza javát szivén viselő egyén keblét, tapasztalva,
felületességet
; e pont némelyek előtt úgy tünt föl, mintha
hogy egyházunk világi nagyjai között mily hitbuzgó, s
éle
a
modern
mozgalom ellen lett volna intézve, bár azt
egész odaadással, komoly törekvéssel működő férfiakat
hiszem, hogy a fenntebbieket akármely modern készségtalálhatunk. Jól esett látnunk, a mostani vallás s egyház
gel aláírja.
iránt való közöny árja fölött, a nemes gróf igazi egyházias
Sok szép ígéret és fogadás után áttér arrat m i t
buzgalmát. Adjon az ég sok ily lelkes világi férfiút egyó
h
aj
t?
házunknak, akkor nem lesz okunk félve nézni szembe a
Elsőben is indítványozza, hogy az e.-megye levéljövővel.
tára, mely ez ideig rendetlen iráshalmaznál nem egyéb
Ezután az esperes tette meg szokásos jelentését,
— rendeztessék, —- hogy a tractus történelmére oly bemelyből említendőnek tartom azon szomorú körülményt,
cses
kincsek a jövő számára holt tőkét ne képezzenek.
hogy nem is egészen egy év alatt, ama temetéssel együtt
Óhajt továbbá egy e.-megyei könyvtárt, részint hogy a
e.-megyénk már az ötödik lelkészszel adózik a halálnak ;
drága tudományos könyvek olvasása, melyeket ritka ems özvegyek és számos árvák könyei bőven harmatoznak
ber szerezhet meg, mindenkinek lehetővé tétessék, részint
a — gyászos sorsukon — meghatott szívekre Nem valami
hogy az elhunyt lelkészek könyvtára találjon biztos veörvendetes az se, hogy Baranyamegye törvényhatósága
vőre, s az árva család ne vesztegesse nevetségesen potom
az egyházmegyék azon megkeresésével : hogy — vallási
áron el azt. A megdöbbentően szaporodó özvegyek s árvák
egyenjogúság tekintetéből, de meg a vallástalanság terjegyászos sorsára mutatva, sürgeti, hogy a gyám- és nyugdésének meggátlása szempontjából is — a Siklóson nagy
díj intézet ügyében valahára erélyesebb karokkal tegyünk
pénteken tartatni szokott heti vásárt más napra tegye át;

valamit. És végre az e.-megye figyelmét az országos
A papválasztások megerősítése a napirendről egéprot. árvaházra irányozza, hol eddig is e.-megyénk több
szen levétetett, s a tavaszi gyűlésre halasztatott.
árvája fedelet, ruhát és kenyeret talált, s kitűnő nevelésTárgyaltatott, bár elintézést nem nyert a szaporcai
ben részesül. Itt beszéde valóban szónoki magaslatra
egyháznak a kerületről ide áttett kérvénye, s a tésenfaiemelkedett. Nem szoktam — körülbelül igy szólt —
aké, melyben már filiává lenni óhajtoznak. Ez a két
kérni, esdekelni, de kérek,
könyörgök, koldulok
egyház ugy látszik minden gyűlés elmaradhatlan tartozéha kell, igen, koldulok e nemes jótékony intézet
kát képezi örökös viszálkodásukkal. Nagy ideje volna
számára, hogy iránta a megérdemlett pártfogást és buzgó
gyökeresen intézkedni, s pedig ugy ha az egyházmegye megtiltaná, s illetve vizsgálatot, s fenyitő
segedelmet egyházmegyénkben is felébresszem.
eljárást indítana azon lelkészek ellen, kik más egyház híVégül néhány üdvözlő szót mondván, kezdetét vette
veit jó tanács színe alatt törvénytelen útra igazítják. Itt
volna a gyűlés, hanem az idő előrehaladta miatt annak
a baj, nálunk sok egyház ügyeit a szomszéd papok igazfolytatása mindjárt az elején másnapra halasztatott.
gatják, pedig sohasem a gyülekezet javára, hanem saját
A nov. 23-iki ülés lett volna a tulajdonképeni ügyek
titkos érdekeiknek megfelelőleg. S nálunk ebből titkot
tárgyalására hivatva; azonban tekintve azt, hogy esperes
nem is csinálnak, pedig törvény is van ellene. Be lenne
úr az ügyiratokat nem tanulmányozhatta : részint letéez ügy fejezve rég, ha magukban az egyházi emberektettek a napirendről, s a tavaszi gyűlésre halasztattak ;
ben meglenne a törvény kellő tisztelete, s a meghozott
részint csak félig intéztettek el s az intézkedés főesperes
végzés
ellen nem izgatnának. Újra egy küldöttség nevezúrra bízatott. Igy a fontosabb tárgyak is, mik élénk distetett ki a főespex-es úrral ez ügy tanulmányozására s ha
cussio tárgyát is képezték, ezen sorsban részesültek, holott
lehet békés elintézésére.
legtöbbnél nézetem szerint a közgyűlésnek kellett volna
A mint a fennebbíekből látszik, e gyűlés egyetlen
érvényesen határozni.
nevezetes momentuma a főesperesi hivatalcsere; csaknem
Itt van pl. a siklósi másodtanitóság ügye. Siklós
minden egyébb tárgy elintézése elhalasztatott. — Sokat
jól jövedelmezett akadémiea reetóriája naturaléit elvevén,
várunk az uj főesperes úr buzgalma s erélyétől, és
két tanítóságot alkot 700 és 300 frttal, még a rendszahisszük hogy a tavaszi gyűlésről, érdekes tudósítást adbály létrejötte előtt. Azonban tanitót nem kér egész ez
hatunk. Ha Isten éltet, nem is fogok késni azzal; mert
év őszéig, azaz hogy akkor sem kér, hanem választ a
e.-kerületünk egyik legnagyobb , legtöbb
anyaegypresbyterium, még pedig választ candidatusok nélkül
házzal biró megyéje csakugyan megérdemli, hogy éleegy kijelöltet. Eme tanitó megerősítése forog szőnyegen.
téről jelt adjunk, legalább egyszer egy évben a nagy
Hanem itt a rendszabály, mely választást csak akkor enged, ha a rendes tanitó fizetése 400 frt, s lakás. A m á- közönségnek is.
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s o d tanitó tehát vagy s e g é d tanítóul tekintendő, mely
esetben az esperes rendeli, s nem esik választás alá,
vagy rendes tanítóul, a mikor aztán e választás megint
semmis, a fizetés hiánya s innen származó választó kéCzelder Márton beszéde az egyetemes magyar
pesség nem léte miatt. Sok vita után, melyekben sok
prot. missió-társulat alakítása ügyében.
helytelen nézetet is hordott fel a tulbuzgalom, beszéltek
Testvéreim az Úrban! Midőn őszinte hálát mondok
pl. arról, hogy a törvény szept. hóban még nem volt
először
is azon kegyességért, hogy igénytelen fölkérésemre
kihirdetve, mert a jegyzőkönyv m é g n e m é r k e z e t t
megjelenni
méltóztattak, s már ez által az evangyeliomi
m e g ; aztán hogy az állam 300, az egyház 400 frt
minimumot állapítva meg, melyik hát érvényesebb ? ezek l hitterjesztés szent ügye iránt való legnemesebb érzelemnek
áldozni kegyeskedtek: kötelességemül ismerem, habár
ellenkeznek egymással; feledik a mi autonómiánkat, mely
gyönge árnyalattal körvonalozni egy alakulandó magyar
saját körében az egyháznak törvényhozó jogot ad, ilyprot. missió-társulatra vonatkozó nézetemet.
nemű viták után az elintézéssel főesperes úr bízatott meg.
Azt hiszem, kik itt vagyunk mindnyájan, s nálamnál
Ilyen a terehegyi tanitó választás is, azzal a ráaköztünk a legkisebbnél, de ez eszméért egy hosszú évtidással, hogy a megválasztott r e n d e s tanitó oklevelét
zedig fáradozónál jobban tudjuk mélyen tisztelt testvéreim,
ez ideig be nem mutatta Ez oklevél igen helyes kövehogy a keresztyénség illetőleg a keresztyén vallás lényege,
telése közben itt is merültek föl nézetek, melyek a töra hit mennyei boldogításán kivül, a szeretet munkájának
vény világos és határozott szavaival merően ellenkeznek.
gyakorlásában, a lélek benső buzgalmának megtestesitéIgy p. o. a kérdésben levő tanitó úrnak van a Komásében határozódik.
rom egyh.-megyétől kiadott bizonyítványa, s volt oly
Krisztus tudományának terjesztése s társadalmi legnézet, mely e bizonyítványnak feltétlen érvényességet
magasb életelvro alakítása ezen benső lényeg kifejezésének
kivánt, ismét az autonomia bőköpenyével takarózva. Ne
köszöni lételét, s ebben bírja, bírhatja csak örök fenmanyujtsuk, húzzuk mindenfelé azt az ócska, de azért még
radását. Nincs keresztyén, közelebb evangyéliomi prot.
mindig becses cs drága köpönyeget, mert bizony eltalál
egyház, melyben a hitélet virágzónak mondathatnék a
szakadni. A megerősítés tavaszra marad, addig az okleszeretet dicső munkáinak gyakorlása nélkül. Ez az a jó
vél beváratván.
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S ezen működésűnk, mint a lélek ereje s a hit és
cselekedet, mely nélkül, az irás szerint, a hit megholt
szeretet hatalma, majd tovább tovább messzibb és nagyobb
dolog, halvány elmosódó érzelem. A hit ezen élő volta,
mezőre, Kelet verőfényes, most részben vérrel borított táleghívebben dicsőül meg a keresztyén missiókban, az eljékaira
vezérel minket, hogy a keresztyén vallás mennyei
hagyatott lelkeknek Istenhez s az örök igazságok és jók
vezérléséhez. Mert vallásunk alapitója s idvességünk meg- : fényét s boldogítását elvigyük, visszaragyogtassuk a táj
felé, hol Krisztus urunk s a keresztyénség bölcsője ringott,
szerzője a Jézus Krisztus is, nemde az elhagyatott szegény
megáldjuk vele azon a földön élő, de nagy szellemi elhalelkek körül terjészté ki először lelkének világosságát ;
gyatásban
nyomorgó népet, mely ott él a nagy Ázsiában,
nemde kötelességükké tette tanítványainak, hogy a lelki
a honnat egykor mi magyar nemzet kiszármaztunk s
elhagyatottság terhében és fájdalmában lévőknek könyhazát itt kerestünk.
nyebbülést, gyógyulást szerezzenek ; azokat szerelmök,
Ezek az én lelkem meleg óhajtásai és képzeményei,
önfeláldozásuk karjaival nyomorúságaikból kiemeljék, s a
!
melyeknek
pártfogását testvéreim bitbuzgalmától, hit- és
szerető Isten nevére és tudományára megtan tva, a bolvérrokonaink s az evangyeliomi hitterjesztés, magas és
dogság és üdvezülés szent országába juttassák.
szent érdekében mély alázattal esedezem.
A megbízatás az apostolokról s az égi hit első lelkeseitől szent örökségképen az utódokra maradt. Az
utódok kisebb nagyobb mértékben s önfeláldozással teljesítik, hordozzák a munkát, hogy a lelkek Istenhez vezérlésének szent missiója folytatva légyen, s Istent áldva, az
KÜLFÖLDI EGYHÁZ És ISKOLA.
embereket idvezítve fennmaradjon.
Hogy a külföldi prot. egyházak legkisebbje is, mint
felel meg ezen apostoli megbízatásának s életet a hit
Pfleiderer az apostolicumról.
lángbuzgalmából nyerő szeretetbeli kötelességének, KriszNémetország mai napság heves szellemi tusáknak
tus boldogító tudományát, minden közelebbi érdek nélkül
színhelye
az egyházi téren. Ossze-össze csap az az orthoa világ minden népei közt prédikáltatásának: mindnyájan
1
doxia
a
liberali&mussal.
Alkalom bőven kínálkozik. Mikor
tudjuk s nekem csak rá kell mutatnom.
a Hossbach-féle ügy előkerült, nem sokára a b e r 1 i nEzen szent munkát magyar prot. hit- és vérrokok ö 11 n i synodus tartotta üléseit. Szó volt az a p o s t o nainkért, tehát közelebb önmagunk iránti kötelességből
l
i c u m r ó l is. R h o d e azt állította, hogy a művelt
ez előtt tizenhét évvel, a nagy Isten segedelme s a maosztály
azért idegenkedik az egyháztól, mert az apostogyar prot. közönség és nemzet lelkeseinek pártfogásával
licum minden egyházi cselek vény be bevitetik, holott pemi is megkezdtük. Azonban, bár tettünk valamit, melyet
dig ez nem fejezi ki híven a mai kor vallásos nézletét.
halvány árnyalatban, hogyne mondjam fájó düledékeiben
j
Azért az apostolicum elhagyása egyházi cselekvényeink
ma is bírunk : az idők és viharok az eszmét leverték,
köréből
szükséges avagy reformálandó. H e n g s t e n s pályafutását, hitem szerint csak egy időre, megakadáb
e
r
g
nem
állhatta meg, hanem félbe szakitotta a szólyozták.
nokot ezen szavakkal: „Ich kann es nicht langer mit
Ezen akadályt megszüntetni, s a munkát a mult
anhören,
dass unser Heiland in dieser Weise verunglimpft
tapasztalatainak számbavételével újból kezdeni, egyetemes
und
das
Heiligste unseres Glaubens mit Füssen getrebuzgalommal felkarolni, s azzal egy időben és kapcsolatten
wird."
Utánna többen szólottak, mig nem Pfleiderer
ban, a közelebb eső hit- és vérrokonokat a vallási s mavette fel a fonalat, ki azon jeles beszédet tartotta az
gyar nemzeti pusztulástól megmenteni régi eszményképe
apostolicumról, melyet szószerinti fordításban itt közlök :
lelkemnek, melyért egykor éltem legszebb korának minden
„Sajnálom, hogy a debattok nem oly objectiv nyuszerelmével és feláldozásával áldozám.
galomés méltósággal folytattatnak, melylyel a referens
Kezdjük meg azért a munkát, a hit buzgalmától
és kik utánna következtek, éltek. Én az övékéhez havezetve, az isteni segedelem s hiszem, hogy majd ha a
sonló
nyugalmat követem, mely egyszersmind a legkönymi hitünk cselekedeteit látják, magyar prot. egyházkönyebben
megérthető, felfogható szólás forma. Ez eset
zönségünk anyagi és erkölcsi hozzájárulásával támogatva,
megfigyelése
alatt ujolag ismétlődött bennem az a gonalakuljunk egy e g y e t e m e s m a g y a r p r o t e s t á n s
dolat, mely már többször megujulva lépett elibém, mikor
m i s s i ó - t á r s u l a t t á , mely hitének jóltevő működését
ez a kérdés vitatárgyává lett, hogy a legellentétesebb
terjeszsze ki, először is a magyar haza határain belől elirányú
theologusok e pontra nézve conservativabbak, mint
hagyatásban vagy feledésben hagyott hit- és vérrokonaa
nem
theologusok, a mit én nagyon is természetesnek
inkra ; továbbá a moldva oláhországi már meglevő missiói
találok. Az ok kétségkívül ez : a theologusok az egymagyar telepek fenntartására oly formán, hogy erdélyi
házban a történeti multat képviselik, vagy pedig az egyegyházkerületünk kormányát, melyre az egyetemes megházat
az ő történeti continuitásában ; a laikus képviseli
állapodás bízta azon missió feletti ügyletet: támogassuk
hasonló
joggal a történeti jelent, a mely a történeti proés odasegítsük, hogy ez érdembeni feladatának az eddicessus folytán jött létre, mint annak resul'tatuma. Ez az
ginél áldásosabban s mindnyájunk lelkét megnyugtatólag
a
két momentum, mely mindig harcot vív egymással, a
felelhessen meg.
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Nem oly könnyű uraim, mint önök gondolják, az
gyökér és a gyümölcs. A laikus igy szél : én azt vallom
egyház
ezen alapideáit oly nyelven kifejezni, a melyet
a mit hinni tudok ; a theologus pedig ugy nyilatkozik :
az
egyház
minden része egyformán megért. En ma ki
nem kell vallanod, a mit egyáltalán hinni nem tudsz, de
tudnám fejezni oly modorban, a mely önök előtt kedves,
bizonyára te is hiszesz valami félfogási tormában, melyet
de vájjon a szegényeknek és együgyűeknek kedves volna-e,
az egyház ezen szóhoz fűzött.
az
más kérdés. Nem palástolható, hogy egy közös
A mi az apostolicum értékének becsét és jelentőnyelvet
megállapítani az egyházra nézve, a melyet mindségét az egyházra nézve illeti, lényegében egyetértek a
nyájan egyformán megértenének, igen nehéz dolog és
referenssel. Ugy találom, hogy történetileg vizsgálva az
apostolicum igen megfogható módon nagy fontosságú, és semmiféle időre nézve nem volt oly nehéz, mint e mostani rni időnkre. S a v i g n y egyszer azt mondotta : az
hogy az apostoli hitvallás, mely minden egyházi hitvalő korának nincs arra hivatása, hogy törvényeket alkosláshoz az alapot szolgáltatta és mint vörös fonál a tör
son. Én azt merném inkább mondani : a mi időnknek van
téneten végig húzódik, raegtai'tandó. Az mondatott, hogy
hivatása politikai törvényeket alkotni, de nincs egyházi
az apostolicum nem tartalmaz tanokat, hanem csak
hitvallásokat formulázni. A tudomány el van foglalva a
tényeket. Mindenesetre tanokat tartalmaz, még pedig a
legszorgosabb
munkával, hogy a történet mélyéből és az
keresztyénségnek cardinalis tanait, csahogy a tettek foremberi vallásos öntudatból uj kincseket hozzon elő. De
májában és nem pedig tanformában, és épen ebben rejlik
a hitvallásnak nagyszerű becse. Mélyebben az egyesekre ez a munka még évtizedekre szorul, mig resultatumaiban
általános elismerésre talál. Hasonlóan a mi egyházi élenem akarok behatolni, de egyet-mást mégis érinteni
tünk is a legnagyobb áradásban van; mindenütt uj képóhajtok. Itt ez a tétel: „ s z ü l e t e t t s z ű z M á r i á t ó l . "
ződések
és szervezkedések. Mielőtt valamelyes megállaTudni való, hogy itt az a „született" védfal akart lenni
a d o k e t á k ellen, kik Krisztust égi tüneményszerű podásra nem jut, nem vagyunk képesek uj hitvallásokat
felállitani. Mindenütt és mindenkor a hitvallások egy
létnek tartották, és az hogy „szűz Máriától" az E b i oegyházi fejlődési periódusnak zárkövei valának. Egy évn i t á k ellen van intézve, kik Jézust csak oly közönsétized múlva talán jő megint egy idő, mely ezen egyházi
ges embernek tartották, mint másokat. De váljon nem
krisist szerencsésen kiállotta és formuláz egy uj, ép,
vagyunk-e mindnyájan egyek a mult egyházával abban,
örömteli hitvallást, a melyet nagyok és kicsinyek örömhogy Jézus, mig egy részről nem valami túlvilági tünemel vallanak. Egyelőre azonban resignálnunk kell egy
ményszerű lét, addig másrészt nem cjak közönséges emoly
nyelvet feltalálni, a melyet az egyház minden tagja
ber, nem csak pusztán egyszerű történeti folytatása az
emberiségnek, hanem egyszersmind ő benne az emberi- ' megért és nem szabad uj hitvallást teremtenünk. Nem
szabad addig rontanunk, mig nem vagyunk abban a
ségnek egy eredeti kezdete adatott, és ennyiben ő nem
helyzetben, hogy egy tartósabbat és jobbat tegyünk heugy született, mint mi mindnyájan ? Krisztus ezen velünk
lyébe.
való hasonlóságának kettős felfogási módozatával, ugy
Es mégis uraim, nem oszthatom a referens véleméaz ő tőlünk való különbözőségében teljesen egjet értünk
nyét Eddig a theologus álláspontjáról szólottam. Most
mindnyájan. Az apostolicum ezt két szóval fejezi ki,
hadd képzeljem magamat bele nyiltan a mivelt laikus
melyek a mult lapidar stilusával ezen tényt jelzik ; ez
érzelemformájába, a ki teljes modern világnézleténél
egy hieroglyph képirás, melyben az egyháznak ezen
fogva hitvallásunk formulázása folytán támadt előadási
dogmatikai alapgondolatai vannak letéve. Most már minformán akaratlanul megütközik, és ugy hiszem, hogy azon
denesetre a theologus, valahányszor e szót kimondja, ha
férfiak, kik az előbb városunk nagy körének nevében
csak félig emlékezik is meg arról, a miuő ideát e dogma
szólottak, joggal birnak arra, hogy meghallgattassanak,
kifejez, azt fogja magának mondani : te ezzel egyet érmidőn azt mondják, hogy hitvallásaink az ő régi lapitesz, és ezt vallani képes vagy. A nem theologus előtt
dar styljokkal sokakat elidegenítetlek, éppen visszariasztanem mindig lesz e közvetítés világos. Mi kritikusok, mi
nak egyházunktól. Ez az a mi engem arra ösztönöz,
jenai theologusok, a mint önök bennünket neveznek, e
hogy más állást foglaljak, mint különben. Evekkel ezeszót osztjuk az igaz hitűekkel, és melléje oda gondoljuk
lőtt mindig egyszerűen elutasítólag viselte na magamat oly
lényegében, a mit a mult egyháza hozzá gondolt A laiindítványokkal szemben, melyek arra céloztak, hogy az
kus hallgat és csak azután kérdi: utánna mondhatod-e
apostoli
hitvallás mellőztessék, mivel mindég azt állítote szót ? Vagy vegyük ezt: „ s z á l l á a l á p ok 1 o k r a."
tam magamban, hogy nem tudunk mást alkotni. De azon
Mit gondolhatunk ez alatt mást, mint a mit az egyház
észlelések folytán, melyeket mindég jobban meg jobban
keidet óta alatta értett, hogy t. i. ő az emberi életet az
tettem, különösen itteni barátaim körében, hogy mily
ő mélységes-mélyéig megosztotta, és az ő gyozedelménagy szükség létezik arra nézve, hogy felszabaduljunk
vel utat mutatott, hogy miként juthatunk utánna menybe
olyasmi alól, a mit itt mint bilincset, akadályt tekintenek,
fel. Miért ne használjam e szavakat mélységes értelmekés hogy ez a szükségérzet népünk nem kicsiny len dő
kel, a melyet bennök feltalálok ? De erre azt felelik a
részénél mily érezhető hatalommá nőtte ki már magát,
laikusok: ez egészen szép volna, de fejezd ki magadat
azt kell mondanom : itt az egyháznak az Ő különböző
értelmesebben, és mondd meg nekünk, a mit mondani
képviseleti testületében lelkiismeretbeli kötelessége, hogy
akarsz, érthető nyelven.

ezen lelkiismeretbeli szorongattatások mielőbb meghallgattassanak, megtétessék a lehető arra nézve, hogy
itt segítség jöjjön a nélkül, hogy a másik oldalon a lelkiismeret megsértessék. Rliode barátomnak azon egy
nyilatkozatát, hogy e r ő s z a k o t használjunk, nagy sajnálkozással vettem. Tartsuk ettől távol magunkat, a sértésnek legkisebb árnyéka, idegen lelkismeretnek megérintése se terhelje lelkünket. Egyik lelkiisméretnek annyi
joga van az egyházban, mint a másiknak, mely az apostolicum szavaival sértve érzi magát. A mi veit theologusnak az a nagy feladat jutott, hogy itt közvetítsen és
egységet létrehozni törekedjék a minek lehetőségén én
nem kételkedem. Ezt a lehetőséget bebizonyítani nem
tudom, lehet is, hogy a pessimista gondolkodóknak van
igazuk, hanem egyelőre hiszek benne, mivel hinni akarok, mivel reményem van ezen egységhez. Ugy látom,
hogy T e c h o w indítványának tulajdonképeni célja nem
más minthogy a külön (ele, most oly tájon egymás ellen
törő irányok számára az egyesülés útja jelöltessék meg,
azért én ez indítványra szavazok." *
BOGNÁR

A

> e t o

ENDRE.

jog-.

Minap az „Independence Belge" azzal a különös
újsággal lepte meg a világot, hogy a német kormány
a jövő conclave választása ellen, ha az neki nem tetszenék, érvényesíteni fogja az ő v e t ő jogát. A v e t o századok óta három hatalom jogai közé tartozott: a franciáéhoz, a spanyoléhoz s a szent birodaloméhoz, melyet
eltűnése óta, mindég Ausztria képviselt. Berlin, az Independance szerint ezt az örökséget elakarja perelni Bécstől, mert Ausztria, Sadova óta ki lévén zárva Németországból, nem tekintheti magát a szent birodalom örököséül , mivel pedig tettleg és jogilag az uj német birodalom
képviseli azt, a mi I. Napoleon alatt elveszett, ennélfogva a szent birodalom v e t ő joga is Vilmos császárra
háramlik. Ebből az a furcsa dolog következnék, hogy
egy protestáns hatalomnak — a németség nagy része a
reformatióhoz tartozván, — joga lenne a kath. egyházhoz igy szólani: ez a praelatus, mert nekem nem tetszik,
a te fejed nem lehet. Ez annyira sajátságos, absurdus és
ildomtalan volna, hogy ez az újdonság szinte nem is
talált hitelre.
De az érdekeltséget e különös jog iránt mindenesetre sikerült neki felkölteni ; egy ferde hagyomány az
a középkorból, mely szerint a francia köztársaság elnöke,
a spanyol király s a szent birodalom feje (kit Bécsben
vagy Berlinben kell keresni) ellenkezhet abban, hogy e
vagy ama bibornok, legyen vagy ne legyen pápának
választva. Kérdés, hogy ilyen jog respektálható e nap• T e c h o w indítványa abban culminál, hogy addig is, mig az
egyházi szertartás rendeztetik, az apostoli hitvallás használatának
kötelező volta engedményessé mondassák ki. Ez indítvány el is fogadtatott.
B. E.

jainkban s vájjon IX. Pius is nem törölte-e el ama titkos híres bullájában, melyben utódja választását szabályozza. Ez annyival is inkább valószínű, mivel e sajátságos
privilégium horderejét maga a szent atya is tapasztalta.
Massai Feretti bibornok szabadelvűt játszott; a közóhaj
trónra hívta őt, de az akkor Olaszhonra nagy befolyást
gyakorló Ausztria félvén az o kinevezésétől, határozottan
azért, mivel szabadelvűnek hirdették, használta a v e t ő
jogot ellene. Véletlenből e vagy a bibornokok sejdítették
a dolgot, a conclave annyira sietett munkájával, hogy
mikorra az ausztriai bibornok a v é t ó v a l megérkezett, Massai fél órával előbb már IX. Pius lett. Nagyon lehet, hogy ezen esemény emléke a pápát a vető
jog eltörlésére indította. Ha ő nem tette is, teheti a
conclave ; mindenesetre gondolkozóban vannak felőle s a
hatalmak — az Italie állítása szerint — tapogatództak s
bizalmasan kérdést intéztek, hogy miben áll a dolog.
Simeoni bibornok, a szent atya egyenes rendeletére a
következő kérdések megoldását bízta egy bibornokgyülésre :
1. A vető katholikus minőségű hatalomhoz tartozó
jog e?
2. Az egyház elfogadta-e valaha e privilégiumot
canon szerint ?
3. Föltéve, hogy a szokás, a múltban, a vető joggyakorlatát több kath. hatalomnak megengedte: e jog
megtartható-e ma, midőn ezek a hatalmak az egyházra
nézve káros újításokat hoztak be törvényeikbe s kivált
jelenben, midőn a szent szék helyzete változott?
4. Nem volna-e szükséges a szent collégiumnak a
a vető jog fölébe emelésére bizonyos szabályokat hozni ?
5. Vagy föltéve, hogy némely hatalmakra nézve
csakugyan léteznek ilyen idő által szentesitett kivételek,
nem volna-e célszerűbb egy általános szabály felállítása ?
Vagy pedig nem volna-e még jobb a kivételek eltörlése ?
A gyűlés az első kérdésre válaszolta : hogy a vető
sohasem volt absolut jog s még kevésbé lehet ma, midőn
az egyház majdnem minden államban (sic) a politikai
szenvedélyek célpontja lett.
A második kérdésre : a szentszék a hatalmakkali
concordatumaiban soha sem tett a vétóról semmi Ígéretet;
a privilégiumok meg az egyház canonai által nincsenek.,
elfogadva.
A harmadik kérdésre véleményezte: a szent szék
jelenleg olyan helyzetben látja magát, melyben minden
tekintélyére s függetlenségére szüksége van, nem tűrhető
tehát, hogy bármely hatalom is, — magán érdekekből
— akadályozhassa a conclave munkáját.
A negyedik kérdésre nézve a bibornokok egy része
olyan állandó szabályok felállításának szükségességét
látta, melyek szerint a pápa választásába semmiféle kormány se avatkozhassék be. A másik része meg épen
ellenkező véleményen volt. Belátták, hogy a kormányoknak is vannak érdekeik, melyeket nem lehet mindég
figyelmen kivül hagyni.
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Végre az ötödik kérdésre válaszolták, hogy azt
csak speciális tanulmányozás után lehet megoldani.
A gyűlés ezen véleményes jelentésére Simeoni bibornok egy kitérő felelettel válaszolt: kijelentette, hogy
semmi ujitás nem lesz behozva. Mi e tudósításokért nem
vállalunk garantiát, mert bármily jól legyen is az „Italie"
átalában értesülve, a római udvarral sohasem lehet az
ember tisztában. Azt azonban el kell ismerni, hogy ezer
esetben az „Italie" értesítése igen nagy valószínűséggel
bir. A clerus ott így szokott cselekedni. Tényleg a v e t o
jog megélt, illetőleg a hínárból kihúzatott; nem töröltetett el nyíltan, félvén az ellenmondásoktól; a nehézséget
azzal kerülik ki, hogy elodázzák, a helyett, hogy megoldanák a kérdést 5 nem mondanak sem igent sem nemet,
de ugy akarják értetni, hogy nem, s azzal sátoroznak,
hogy nem akarnak ujitást behozni olyan időben, melyben egy eddig szentesitett jog kétségbe hozatik.
Minket ugyan nem igen érdekel; a v e t o jog olyan
ócska ruha, melytől jobb volna a kormánynak megszabadulni. Most, midőn a világi hatalomnak vége ; midőn
a pápa nem egyéb, mint egy vallás feje, az lenne a
leghelyesebb politika, hogy magát minél kevésbé ártsa
az egyház ügyeibe, melyet igy lehetne legkönynyebben
megakadályozni az állam ügyeibe való avatkozásban. Ha
megmarad a v e t ő jog, nem kell vele élni, ha nem marad meg, nem kell utána búsulni.
A

Renaissance után

HETESY

VICTOR

lelkész.

I R O D A L O M .
Paedagogiai irodalmunk az uj évre egy nagyon
becses művel fog gazdagodni. Ugyanis Legouvé Ernest,
a páratlan szellemdús francia iró és tanár egyik legérdekesebb művét, melyben a házi nevelés nagyfontosságú
elvei érdekfeszítő elbeszélésekben vannak előadva, a már
10 kiadást ért „Les peres et les enfants aux XlX-me
Siécle" ciműt Feleki József foktői ref. lelkész átültette
irodalmunkba. E mű, a Franklin társaság diszes kiadásában valószínűleg uj évre meg fog jelenni. Előlegesen
is ajánljuk mindazok figyelmébe, kik érdeklődnek a
paedagógia ujabb elvei iránt, melyek e mű szellemdús
elbeszéléseinek magvait képezik.
Olasz Lajos bogyiszlói h. h. tanítótól Kalocsán saját
kiadásában jelent meg R é s z v é t - k ö n n y e k cimű munka
II. füzete, 132 lapra terjedő költeményes mű, temetési
alkalmakra szánva. Sok szép búcsúztatót, elő- és síri
beszédet, valamint síri áldást találtunk e könyvben. Olasz
úr verselése szépen folyó, költeményeit bensőség és hangulat tűntetik ki. Némi reminiscentiák a népköltészet
szebb darabjaira, s Arany Buda halálára, hasonlóan csak
javára válnak-e gyűjteménynek, melyet bízvást ajánlhatunk
tanítóink figyelmébe. Ára 1 frt. ; az I. füzettel együtt

rendelve 1 frt 80 kr. A kiadó-szerző (Bogyiszlón u. p.
Tolna) a pénz előleges beküldése után, a füzeteket bérmentve küldi.
Általános Chorálkönyv (Vseobecná Partitúra ; Allgemeines Choralbuch) az összes magyarhoni ág. h. ev.
egyházak számára. Szerkeszté N a g y L a j o s , a nyíregyházi ev. egyh. főorgonásza s énekvezére. A szerző
tulajdona; bizományban Tábor^zky és Parschnál Budapesten. Még egy ideig megrendelhető szerzőnél Nyíregyházán az előfizetési árban, azaz 5 frtért. Bolti ára 6 frt
50 kr. A hangjegyekkel ellátott, 352 énekdarabot tartalmazó értékes és szép kiállítású könyv, Zsedónyi Edének van fölajánlva. Összeállításánál a győri superintendentialis és az Athenaeum-féle magyar, Franoscius és
Zpevnik tót, és a pozsonyi német énekeskönyvek szolgáltak
alapúi. Nagy L. úr különös figyelmet fordít a használatban
lévő magyar, tót és német énekeskönyvekben előforduló
egyházi melódiákra, melyeket négyszólamúlag és közbenjátékokkal ír le. A választékosság, műgond, a történelmi
jegyzék némely daraboknál, a szövegnek magyar, tót és
német nyelven való közlése, mindmegannyi bizonyságai a
szerkesztő buzgó fáradozásainak. S ha meggondoljuk
egyházi zenénk elhagyatott állapotát, bizonyára indokolva
látjuk jelen műnek megjelenését, mely a régibb, egynyelvű s részleges chorálkönyveket fölöslegessé teszi.
Orgonisták, énekvezérek, tanitók, képezdészek és a choráljáték minden rangú kedvelőire nézve valóságos eseményt képez ezen munka, mely templomi, iskolai s
magán használatra egyaránt alkalmas. Ehhez a könyvhöz
egy levél, mely két chorált tartalmaz Gáspáry János
hangtéte szerint, leginkább azért mellékeltetett, mivel
Gáspáry neve a 76 és 115. számú chorálhoz tévedésből
tétetett. Nagy L. úr e vaskos műve megírásával azon
szép feladatot oldotta meg, hogy ezáltal egyházi zenénk
további sülyedését némileg meggátolta, sőt az ennek fölvirágzásához vezető, s mind eddig fölöttébb elhanyagolt,
töretlen útat elegyengette s járhatóvá tette. Terjedelme
179 lap; Bécsben került ki a kőnyomda alól.
Enekfüzér. Az elemi népiskolák használatára összeállitá Ilaselmeyer Pál, fővárosi igazgató tanitó. Bp.,
kiadja Kókai Lajos. Hangjegyekkel ellátott 36 lapnyi
füzet, melynek tartalmát alkalmas iskolai énekek kettős
hangra, képezik. Ára 20 kr.
Előfizetési felhívás a „Hunyadi Albumá ra —
Hunyadmegyében közel harmadfélszázezer oláh és szász
lakos között 15,000 főnyi, nemzetiségéből kivetkőzött
magyar és jórészt ref. nép lakik. Miután a nevezett
megye területén már van egy testület : a dévai segélyegylet, mely a nemzeti megmentés előmozdítását tűzte ki
feladatául, ezt kell támogatnunk minden módon, meg
kell szereznünk számára a mentési eszközöket. Ezt
célozza a „Hunyadi Album", melynek tiszta jövedelme
a dévai segély egyletnek van szánva. Az eddig begyült
6000 frtnyi összeg a feladat nagyságához mérve távolról
sem elég, ezért kérjük, hogy támogassák e hazafias
irodalmi vállalatot. Mit lehetne elérni, ha a begyülendő

összegb'51 akár tekintélyes számú ösztöndíj, akár pedig
egy oly tápintézet volna létesíthető Déván, mely legalább
80—100 eloláhosodott magyar gyermeknek teljesen ingyenes kiképeztetést és ellátást biztositna ! S ha e cél
el lesz érve, a nemzeti megmentés további teendője a
hunyadmegyei eloláhosodott magyar községekben kisdedóvodákat alapítani. Nem akarunk mi más nemzetiségeket
megmagyarositani, csak a saját veszni indult fajunkat
akarjuk megmenteni. Az önvédelem s az önmegmentés
pedig a legszentebb természeti jog és kötelesség. E
tekintetek vezettek a jelen album szerkesztésére és kiadására. Im a magyar irodalom megtette és ezután is
tenni fogja kötelességét, tegye meg a társadalom is a
magáét! Munkatársaink minden díj nélkül, egyedül a
nemzeti ügy iránti buzgalomból támogatják becses dolgozataikkal az albumot. Irodalmunk legkiválóbb munkásai már be is küldték dolgozataikat. Nem kérünk puszta
adakozást: meg is kívánjuk azt szolgálni. A közönség
az előfizetési díjjal nem csak támogat egy kiválóan
nemzeti célt, de élvezetes olvasmányt is kap. A „Hunyadi
Album" előfizetési ára fűzve 2 frt o. é. Az előfizetési
pénzeket kérjük, december 20-káig az Athenaeum kiadóhivatalába küldeni. (Budapest, barátok tere 7. szám.) A
munka 15—20 negyedrét nyomott ívre fog terjedni s
1878. január havában fog megjelenni. Képek is lesznek
benne, melyek a ritkaszépségü Hunyadmegye történeti
és természeti nevezetességeit, az eloláhosodott magyarság
viseletét és lakviszonyait tüntetik föl. A képek E d e r
Géza dévai főreáliskolai tanár kitűnő rajzai után készülnek. Azon t. előfizetők és gyűjtők nevei, kik a mondott
időpontig az előfizetési dijakat beküldik, emlékezet okáért
függelékképen közöltetni fognak az albumban. Tiz előfizető után a gyűjtő egy tiszteletpéldányt kap. Az előfizetési iveket kérjük, ha üresen is, a számadások hitelessége okáért dec. 20-káig beküldeni. SZATHMÁRY GYÖRGY
és GYÖRGY A L A D Á R , a „Hunyadi Album" szerkesztői.
Értesítés. Van szerencsém tudomására hozni igen
tisztelt lelkésztársaim és a t. tanitó uraknak, miszerint
„ G y á s z és S i r b e s z é d e i m " fölös példányait bpesti
könyvkereskedő, Petrik Géza urnák adtam által és így
az ezentúli megrendeléseket egyenesen hozzá intézni kérem. BORZSÁK E N D R E ref. lelkész.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Választások. N y e s t e I s t v á n , debelliácsai
majd békési ref. s.-lelkészt, aradmegyei Szentleányfalva
egyházközsége nov. 9-én papjának választotta meg. —
G a l l é E l e k hartai ev. s.-lelkész pestmegyei bizottsági
tagúi választatott.
* Gyászhirek. Halasról egy buzgó prot. férfiú haláláról szóló, következő szomorújelentést vettük : „A kiskún-halasi ev. reform, egyház mély fájdalommal jelenti

főgondnokának, P é t e r A n t a l úrnak, az egyház önzéstelen hűségű fiának, sok éven át tanácsosának s kitűnő
érdemeket szerzett vezérének f. é. nov. hó 17-ik napján
élte 64. évében, hosszas szenvedés után történt gyászos
halálát. Temetése nov. hó 19-dik napján tartatott meg.
Áldás és béke hamvaira ! Emléke élni fog." — A felsőbaranyai ref. tractus magyar-mecskei egyházának közszeretetben állott lelkésze, T ö r ö k J á n o s úr elhunyt,* s
nov. 10-én tétetett örök nyugalomra.—Szabó Lajos ócsai
ref. lelkészt a mult héten nagy csapás érte szépreményű,
ügyvédjelölt fiának, Jenőnek elhunytával. Béke poraikra !
* Szilády János feketehegyi ref. leik. és egyházi iró,
ideigl. iskolalátogatóvá neveztetett ki Feketehegy, Szeghegy, 0 - és Uj-Verbász részére.
* Bagaméron (érmelléki e. m.) a ref. templom új
épületét nov. 18 án avatta föl K i s s A1 b e r t lelkész,
kinek fáradhatlan tevékenysége karöltve híveinek áldozatkézségével, megteremté az iskolát is, mely igen szép és
tágas épület. Az iskola udvarán a derék lelkész saját
költségén ártézi kútat készíttetett, melynek iható és elég
bő a vize. Az uj egyházi épületek berendezési költségeire
pedig, Bagamér buzgó lakói a közlegelőből 100 holdnyi föld
haszonélvezetét ajánlották föl. Örömmel emiitettük föl a
komoly munka s az igazi lelkesedés eme szép alkotásait !
* Kályhavállán (nem a cica, hanem) az ördög.
Svica dolnja községében történt, az ottocsáni határőrezred területén, nem a mult századokban, hanem a mult
hetekben, hogy egy Paic nevű granicsár banyakemencéjén
a sutba kuporodott az ördög, még pedig fekete nyúl
képében ; kifúrta a kemence oldalát s abból egyre szórta
a levegőbe a hamut, a szobába lépni merészkedők fejéhez pedig az ökölnyi köveket. Természetes, hogy Paic
sógor lelkendezve futott a pópához, ki méltányolva hive
veszedelmét, teljes ornátusban jelent meg, s a kemence
előtt megkezdé a szent hókuszpókuszokat, de amelyekről,
épp úgy mint a szentelt vizről practice bebizonyulván,
hogy se árt se használ, ő pópasága szaladásra vette a
dolgot. A jó szomszédok azomban többre mentek, mert
a pópa által dicstelenül elhagyott helyre lépve, addig
hajtották a „Kristos voskrese" szent igéit, mig az ördög valahogyan, tán a kéményen, vagy éppen a kulcslyukon keresztül eleblábolt. A „P. Journ." ezen ördögűző
hirére csak az a megjegyzésünk, hogy nincs-e azon a
vidéken egyetlen eszes ember sem, ki világot gyújtana
a sötét elméjűek fejében?
* Fogva van már a boszorkány, bár lovagla villám hátán
Jancsó Rác Anna a mai kor e
Tóti Dorkája, süldő leánykáktól kendőt, gyűrűt s holmi
értékes tárgyakat szedegetett össze, hogy bűbájos úton
mindegyiknek egy-egy legényt szerezzen. Midőn a leányok
átlátták, hogy se szerető, se arany gyűrű : följelenték a
kuruzsló banyát, kit nem égettek ugyan meg borsószalmán, hanem a jászberényi törvényszék egy kissé
hűvösre tétette.
* Nekrologokat

kérünk.

Baíizi András emlékezete.

NECROLOGOK.
Az Úr szol lej ében végzett hosszas és fáradságos
munka után boldog nyugalomra hívott hű lelkipásztoraink
nekrologját gazdagítandó, kegyeletes érzéssel fogok tollat, hogy értesítsem e lap közönségét a Sárospatak közeli
szomszédságában fekvő b o d r o g-o 1 a s z i i ref. egyház
lelkészének, néhai Gesztelyi Nagy István úrnak f. é. nov.
7-én végelgyengülés folytán bekövetkezett elhunytáról.
Az érdemekben megőszült férfiú 0 asz-Liszkán született 1810. nov 5-én, közép sorsú polgári szüléktől. Iskolai pályáját Sárospatakon futotta meg ki ünő eredménynyel, majd az 1835-ik évben az ugy nevezett akadem.
reetoria bevégeztével az alsó-zempléni egyházmegye akkori
esperese és a főiskola egyházi algondnoka b. e. Somossy
István tállyai ref. lelkész mellett n/ert segédlelkészi alkalmazást. Ez állomáson töltött három év múlva választotta rendes lelkészül a csekély népességű s jövedelmű
b o d r o g-o 1 a s z i egyház, melynek kebelében 1841-ik
évi ápril hó 24 óta működvén, 36 évig forgolódott a vallás oltára körül, buzgó lélekkel szentelve életét a kis
gyülekezet szellemi és anyagi érdekeinek előmozdítására.
Mit tehet egy buzgó lelkész a gyülekezetet sújtó
nagy veszély s az ezt követő nyomor idején, a legnagyobb elismerésre méltó példáját adta ennek az elhunyt,
midőn az 1862-ik év május 5-én kiütött borzasztó tűzvész
folytán megsemmisült paplak és iskolaház romjai felett
tehetetlenül álló gyülekezetet elébb csak a szomszéd
egyházközségek munkás részvétének, majd az országos
segélygyüjtésuek eszközlésével is rövid idő alatt oda
emelte, hogy ugyanazon év november 1-ső napján máikészen állott a csinos paplak s a inai kívánalmaknak is
megfelelő iskola épület.
A nemes buzgalmú férfiú nem engedte, hogy a
szintén tűzkárosult szegény nép anyagi ereje ez egyházi
fölépitkezéseknél igénybe vétessék ; önmaga zörgetett
mindenütt a vidéken úgy az úri termek, mint a szegényebb anyagi viszonyok közt levő házak ajtaján, úgy,
hogy midőn az épitkezé, be lett fejezve, s a hívek hála
könyörgésre gyűltek az Ur házába, a lelkész kijelentette,
miszerint a szenvedett szörnyű vész ütötte sebek begyógyitása a helybeli egyháztagoknak egy fillérjökbe sem
került! Mindent elvégzett helyettök az irányukban fölgerjesztett részvét könnye s a buzgó lelkész, ki e könynyékből oly tekintélyes segélyforrást tudott fakasztani.
Elete zajtalanul, de szerény köréhez mért s tiszteletet
ébresztő munkásságban folyt el. Mint családfőt gyászolják életének 36 évi hűtársa Nagy Zsuzsánna asszony s
az atyai pályára lépett három derék fiú u. m. L a j o s ,
I s t v á n és K á l m á n . A temetés nagy számú résztvevők jelenlétében nov. 9-én ment véghez.
Legyen áldott a szeretve tisztelt családapa, buzgó
lelkész és valódi emberbarát emléke!
TERHES

BARNA,

ref. lelkész.

Még most is meg-megrezzen keblem a fájdalomtól,
mely elborított Batizi András técsői lelkész szomorú elhunytával. Igen, mert ő, a boldogult 9 az Úr felkent
papja, és egy igaz magyar honfi vala."
Már születés napja (október 31) mintegy előre
jelzé vallásáhozi buzgó szerelmét, s temetése (okt. 6.) a
nemzeti nagy halottak napja jól illett törhetlen honfi
jelleméhez.
Es ha ezekhez hozzá csatolom az iskolák iránt tanúsított kegyeletét - - melynek mindannyian tanúi valánlc — méltán elmondhatjuk : „elesett a mi fejünknek
koronája.(<
Született a boldogult 1810-ik év okt. 31-én Técső
korona városban. Tanulását kezdte szülőföldén, honnan a
m.-szigeti lyceumba vitetett, a kitűnő tehetséget korán
felismerő atyja által, hol végtére mint senior s köztanitó
emlékezetes maradt; onnan a debreceni főiskolába ment
papi tudományok tanulására, — már egészen magára
hagyatva, —• melyeket kitűnő sikerrel végezve a n.-bányai egyházba ment „kápláni rectoriára," itt ismerkedett
meg „a szorgalmas Mártlia" Nagy Máriával kit nőül is
vett. 1837-ben midőn rendes lelkészül Péterfalvára meghivatott, két évi emlékezetes működése jutalmául a
hosszú-mezei, majd ismét két év múlva a técsői népes
egyház hivta meg papjának. Itt dacára a nagy szólamnak : „egy próféta sem kedves hazájában" oly szeretve
tisztelt egyéniség volt, hogy szülőföldének 36 éven át nem
csak papja, hanem vezére, igazgatója s felvirágoztatója volt.
Az ő idejében az egyház egészen kiépült romjaiból.
Pompás iskolai épület emelkedett, torony, templom bádoggal fedetett, villámfogóval elláttatott, belül a templom kiékesíttetett, orgona, úrasztala, szószék készült.
Ezeken kivül alapítványok tétettek egyes nemes lelkű
tagok által sat. sat. mind a boldogult megragadó ékes
szólásának eredménye.
De nem csak kis körben volt ő munkás, mindjárt
a negyvenes években egy „papi könyvtárat kezdeményezett Máramarosban, s annak könyvtárnoka is volt 1849 ig.
1851-ben nyomatta ki Debrecenben „Kis Énekléstanát"-át, ugyanazon évben a halmii e.-m. gyűlésen terjesztő elő azon „tanrendszer"-t, mely akkor nagy applausussal fogadtatott, és kevés igazítással ma is használtatik.
1855-ben kiadta „Kis templom" című könyvecskéjét népiskolai használatra, mely ma is taníttatik.
Ennyi érdemeiért mindjárt az 50-es évek elején
„iskolák közfelügyelőjé"-nek, 1855-ben esperesnek választatott meg, azonban politikai okok miatt csak 1857.
junius havában foglalhatta el esperesi székét, és folytatta
esperesi hivatalát erélylyel, eszélylyel, igazsággal 1872.
október haváig, különösen a „pátens" korában megbizonyitá, hogy elnöknek, vezérnek termett ember volt. Mint
esperes, az egyházak vizitálása könnyítése céljából nagy
szorgalommal s kiváló ügyességgel állított össze és nyo-

matott ki úgynevezett: „létkönyv", „egyházrajz" és „egyházmegye rajz" cimű munkákat, melyek ugy állitvák össze,
hogy ezeknek segítségével bárki is számba veheti az
egyházak és iskolák mind anyagi, mind szellemi állását,
minden évről; most is használatban vannak ezek, s ugy
hiszem, maradnak is sok ideig.
Mint kiérdemesült esperes sem vonta el magát a
közügyek előmozdítása mellől; megjelent többször az
egyh.-megyei gyűléseken, néptanítói értekezleteken, mindenütt előljárván közösen ismert s örömmel fogadott bölcs
tanácsaival; de ez évben szerfölött gyengülni érezvén
magát, nem kivánt többé részt venni a, minden nemes
és jóért buzgó lélek semmi közügyben, sőt az utolsó nehéz hónapok oda késztették, hogy — ereje szemlátomást
elfogyatkozván — káplánt kérjen, mit meg is nyert még
pedig a n e m e s e n é r z ő t é c s ő i e g y h á z saját
pénztárából fizetendőt. Mégis érdemié ő egyházától ez
áldozatot, hisz ő az egyházért áldozta életét; végóráiban
is azzal mutatá nemes lelkét, hogy azon rendelkezése
alá eső vagyont, mely a técsői egyház egyik vallása és
egyháza iránt buzgó egyháztag hagyományából keletkezett volna : az egyháznak feltétlen rendelkezése alá kívánta bocsátani; ez által is bebizonyította, hogy mint
lelkipásztor jobban szerette egyházát, mint családját, s
ily módon e téren is feledhetlenné tette nevét.
Hivatala halmaz-teendői között főgondját, gyermekei
neveltetése képezte, s ennek örömét élvezte is immár,
mert szárnyakra bocsátva, díszes állást foglalnak el a
társadalomban mindannyian.
Mint humánus ember mint igaz barát emlékezetes
lesz e vidéken soká !
Mi, kik ismertük tiszteltük: szivünkbe, keblünk mélyébe rejtjük becses emlékét B a t i z i A n d r á s n a k !
„Az igaznak emlékezete áldott."*)
B. F.

Azon küzdők száma, kik Isten nevében, országának földi megalapításán mindent feláldozó hűséggel, önmegtagadással munkálnak, egygyel kevesebb. Beregszászy
Sámuel a reste-buzitai ev. ref. egyesült egyh. lelkésze
46 éves hivataloskodása után élete 74 ik évében nov.
11-én bevégezte küzdelmes földi pályáját. Az annyi viszontagság, gondok és nehéz szenvedések közt hányatott
élet végre elmerült az inség hullámaiban.
Koporsója felett V e r e s s S á m u e l szesztai ref.
lelkész e. m. t. b. mondott megható imát, mely után
érthető nyelven rajzolta a prot. pap küzdelmeit s annak
* Az ezen lap 41-ik számában megjelent gyász tudósításra
annyi megjegyzésem van, hogy: »a derék pap fölött nem Szilágyi
István mondott beszédet, hanem egy könyörgést Bikky Ferenc huszti
ref. lelkész, egyházi beszédet Szabó József hosszú-mezei lelkész, a
sírnál imát mondott Tóth Ferenc káplán, egy búcsúbeszédet Dévai
K. városi jegyzó'. Szilágyi úr a tanárokkal együtt temetés után vigasztaló szavakat mondott a háznál, a hol beszéd közben nem elakadt, hanem elfogódott, s kevés szavakkal bezárta részvét nyilatkozatát. 8
B. F.

egyedül az öntudatban feltalált jutalmát. Majd a sírnál
Batta Bénjámin szemerei ref. lelkész szólott rövid velős
beszédben, élethűn adva a szenvedés-teli élet főbb mozzanatait. Iskoláit a s.-pataki főiskolában kezdte s végezte.
A becsületesség páratlanul tiszta példányképe volt. Egy
a negyvenes években félelmessé lett ugy nevezett „triumvirátus" önkényének csakhamar mindjárt a pálya küszöbén áldozatul esett, nem érezvén vonzalmat egy célba
vett kapocs egybeolvasztására. Ezért fejére tétetett a
tövis korona, melynek vércseppjei végig húzódtak életén
s a jobb sorsra érdemes tehetség homályban maradt. Ez
előtt mintegy hét évvel szolgálat-képtelen lett — elvesztvén szeme világát — az addig is korlátolt jövedelemmel
rendelkező apa számos tagból álló családjával a lelkészi
félfizetésre utaltatott, mely mellett a tiszáninneni egyh.kerület az abauji e.-m. és lelkésztársainak gyér alamizsnájából tengette szomorú életét s családját.
Mondják, hogy a temető csendes békepart, hol a
megtört szivek békében nyugosznak ; mondják, a sírkebel
megadja azt, mit az élet megadni nem tudott : a nyugalmat. Mind igaz. De a sírtól még távol álló özvegy,
az élet zivataros mezején talán egyedül, társ nélkül által
utazni hivatott leány s a még anyagi támogatást is váró
fiak jövője nem sötétebb szinű, nem aggasztóbb s kétségbe ejtőbb-e a minden szenvedést eltörlő halálnál?!
Mert itt is oda Írhatjuk a boldogult fejfájára:
»A madár meleg fészket rakott,
Te nem építhettél kis lakot,
Hol özvegyed lehajtná fejét
Ea elzenghetné bús énekét.
Megy, s nehéz szekerét u'ána
Tolják

«

Vájjon lesz-e idő, melyben enyhítve leend azok sorsán is, kik az emberiség lelki országának érdekében fáradozva, magoknak országot e földön nem csináltak, kik
nem hagyhatnak meg semmit magoknak vagy övéiknek
az áldozatból, melynek oltára körül emésztik fel életöket ?
Sokszor állottunk már koporsó körül, melybe bajtársunkat örök álomra helyeztük el, mely mellett a gyászolóknak sűrű könnyek hullásától kisért jaj kiáltását hallottuk,
de azért az özvegyek, árvák érdekében még mindig nem
tettük meg kötelességünket. Soha még fájóbb gondolatok
és érzések közt nem állottam koporsónál, lelkem előtt
most is a legsötétebb képek lebegnek. Mintha mi lennénk
a társadalom legmostohább gyermekei, kiknek jövőjökről,
özvegy-árváiról gondoskodni kivül esnék a szeretet nagy
törvényének határain.
Elpihent pályatárs ! Ne bántsa nyugalmadat nekünk,
élőknek aggodalma. Ha itt nincs is jutalma a küzdésnek, melyet önmegtagadással kell megharcolni egy prot.
papnak Isten orszsága érdekében, azért a küzdőt a harc
megszenteli. Pihenj békével !
GÖMÖRI

PÉTER,

lánci ev. ref. lelkész.

Protestáns lelkészi könyvtár.
A „Prot. Egyházi és Iskolai Lap" kiadóhivatalában a következő munkák

tetemesen leszállított áron
:cnégr
1. A protestantismus

IGGLindig

k a p l i a t ó k :

liarca az ultramontantismus

2. A gazdag és szegény találkozása.

ellen. Ballagi Mórtól.

3 prédikáció id. Coquereltől. Ford. Hetesy Viktor.

(Az eladott példányok ára a prot. árvaház javára fog fordíttatni.)
3. A biblia. Tholuck August- után Ballagi Mór
4. Bibliai

tanulmányok.

. 1 frt 4 0 kr helyett 4 0 ' k r .
-

Két kötet. Irta Ballag1' Mór

. 4 0 kr
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„

1 frt 60 kr

5. A vallás a munkás életben. Caird egyházi beszéde
30
6. Tájékozás a theologia mezején. Irta Ballagi Mór
80
7. Successio és képviselet az erdélyi evang. ref. superintendentiában.
30
8 — 9 , Házi kincstár. 1861. 1862. évfolyamok
4 frt
10. Protestáns tudományos szemle. 1871. évfolyam
2 frt
e
11. Miért maradok a prot. egyház hive ? Egyházi b széd. Irta Könyves Tóth Kálmán.
(E munka jövedelme a prot. árvaház javára fordíttatik.)
. . . .
12
12. A tudomány fejlődése hajdan és most. Irta Ballagi Mór
30
13. A héber nyelv elemi tankönyve. I. Kiadás. Irta Ballagi Mór.
.
.
1 frt 80
14. Benaniana. Irta Ballagi Mór
60
15. Tudományos kutatás a vallásban. Egyháztörténelmi rajz. Irta Szilágyi Ferenc. 1 frt 20
16. Ballagi Mór megnyitó beszéde a protestáns egylet alakuló gyűlésén . . .
20
17. A népiskolai tör vényjavaslat. Irta Ballagi Mór
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A „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" 1858. évfolyama. Kötve
»

»

v

»

»

»

v

„

1867.

,

„

*

„

1872.
1873.

„
„

,,

„

„
.

1874.
1875.

,
.

„

történik.

7 frt.
8 frt helyett 10 frt.

,
8 frt
Kötetlenül
„
„
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Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. december 9.

PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
S z e r k e s z t ő - és

Előfizetési díj:

KIADÓ-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. I. em.

Hirdetések

dija:

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Előfizetési felhivás
a

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP"
1878-dik óvi, huszonegyedik évfolyamára-

Előfizetési
Egész évre 0

forint, félévre 4

forint 5

dij:

0 kr, negyedévre Q forint 2

5 kr.

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Budapesten,

1877. december hóban.

Főmunkatárs:

Farkas

József.

Hogyan temessünk ?
Annyi bizonyos, hogy olyan rendetlenség egy
vallásfelekezetnél sincs, mint nálunk. Van-e a mi,
bár nagyon simplex cerimoniánknak csak egyetlen egy
ága is olyan, melynél az országban mindenütt egyformán járnának el. A katholikus, görög, zsidó papot
az ország bármelyik vidékére vigyék, bátran bemegy
a templomba s functióját, mosolygerjesztés nélkül
elvégezi. "Nálunk a másunnan jött lelkésznek első teendője kikérdezni: hogyan, miként, mily rendben megy
e vagy ama functio? ha pedig nem kérdezősködik, s
a maga provinciális szokása szerint végez: a máshoz
szokott gyülekezetnek mosolyra vagy épen gúnyra ád
alkalmat.
Vegyünk fel csak néhányat functióink közül.
I t t van a hétköznapi imádság. Az egyik mond
előimát, a másik nem. Az egyik harangoztat; a tanitó
bemegy, de ha senki sem jön, kimegy éneklés nélkül,

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

Dr. B a l l a g i

Mór.

a lelkész ekkor be sem megy; a másik meg imádkozik a száraz falaknak s az iskolás gyermekeknek
is, kik pedig még nem tekintetnek az anyaszentegyház
érett tagjainak. Az egyik helyen hetenként egyszer
van harangozás, a másik helyen naponként, a harmadik
helyen napjában kétszer.
Ott van az ünnepi- predikátiós istenitisztelet.
Egyik helyen az első ima után fölvétetik a textus s
csak az utóima előtt mondatik el az úri ima; a
másik helyen elmondatik kétszer ; a harmadik helyen
a gyülekezet a textus fölvétele előtt egy verset énekel,
a másik helyen nem énekel; a negyedik helyen az
áldás az utolsó miatyánk után mondatik ; az ötödik
helyen elébb elolvastatnak a hirdetni valók; a hatodik
helyen a gyülekezet egy vers eléneklése után feláll
s egy rövidet imádkoznak s csak akkor kezd kioszolni
a templomból, a másik helyen, sem fel nem áll s
nem imádkozik, sem egy vers eléneklését meg nem
várja, hanem az első vers pár sora után tódul ki.
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Nézzük az

urvacsoraosztást.

Az

eg-yik

lelkész

ceremóniák közül melyik legyen, az még hosszas dis-

megáldja a kenyeret és bort a szereztetési igék nyo-

cussió tárgyát

fogja képezni;

bármelyik

legyen is,

mán, a másik nem áldja m e g ; az egyik az urasztala

búcsúztatót kivéve, de csak „egy* legyen. Szerintem

mellett osztja azt ki, a másik maga járja végig az , is legfelemelőbb, legünnepélyesebb az ima. Az ige
hirdetésre ezen kivi'il is unos untig elég alkalmas és
úrasztala körül létező üres tért elfoglalt publicumot.
Az egyik az osztás alkalmával egy szót sem szól, a

alkalmatlan ideje van a papnak.
Most az a kérdés,

másik a kenyér ós a bor átadásakor minden személyhez

„egy"re

motyog néhány szót.

hogy ha valamikor erre az

reá jöhetnénk,

hol

kellene azt

végezni?

magam a láthatatlan

Háznál ? Templomban ? Sirnál ? Mindegyiknek vannak

anyaszentegyház tagjának lenni, ópoly kevéssé kardos-

pártolói. De ha úgy fogjuk fel a dolgot, hogy a lel-

kodom a látható egyház

de azt

kész is ember s ragaszkodik az egészséghez, az élet-

mondom, hogy ha már egyszer külső kellékek is kí-

hez — holott pedig ez a templomon kívüli fungálás

vántatnak, hát legalább egy országban legyenek azok

alkalmával (fedetlen fő esőben, szélben; vizben sárban

egyformák, egyöntetűek.

járás)

Én a mily erősen

érzem

cerimoniái mellett;

De az a nevezetes, hogy az ilyen mindenki által
helytelennek beismert rendetlenségek

fel-fel hozatnak

ugyan egyik másik, kivált pedig az effélékre legille-

azzal

veszélyeztetve
a jezsuitával,

van,

mert csak

nem

tartunk

ki a kholerás szájából kiesett

ostyát felkapta ós megette ; ha ügy fogjuk fel a dolgot,

hogy a templom

épen a vallás külső

actusai

tékesebb ,,Egyházi "-lapban, az eszmék pro et contra

számára épült hely, minden esetben a legünnepélyesebb

kicseréltetnek s midőn a három négy ember — ugyan-

hely, úgy önként következik, hogy azt az „egyet" a

annyi száznak

templomban kell végezni.

mondván

argumentumokból,

el

mert többre

rendetlenség világossá l e t t ;
bizony

nézetét — kifogyott az
nincs is szükség,

a

mindenki elismeri, hogy

nem jól van így etc. . . . azzal vége . . .

a

Ki kisérje-e a lelkész a halottat?

Én határo-

zottan azt mondom, hogy erre nincs semmi szükség.
Yele és az élőkkel való dolgát elvégezte a lelkósz a

publikum letér a napirendről . . . s azok közül, kikre

templomban.

az Ur több talentumot bizott, nem találkozik senki,

vagy nem; ha beszól ? akkor vagy annak ismétlésébe

a ki kezébe ragadván

esik, a mit a templomban

a vezérszerepet,

le nem tenné a zászlót, míg az ügy,

mind

addig

melynek élére

állt, diadalra nem jutna.

Kikíséri a sirig ? . . . itt vagy beszól
már

föl kellett

Ölelnie,

vagy úgy tűnik föl, mint a ki a templomban

még

valamit elfelejtett; ha nem beszól, akkor meg minek
ott pictus masculusnak! . . .

Ez úttal azonban arról a kérdésről akarok szóllani, melyet egy „Sánta" vetett ugyan föl, de a kinek
nagyon ép kéz láb fogalmai vannak. Értem a „Hogyan
temessünk" kérdését. No már az igaz, hogy ennél
annyiféle eltérő szokás és ceremónia van, melynek
alapját hiába keresem az ujtestamentumban.
Vau ónekszós, imádságos, predikátiós, oratiós,
bucsúztatós és siri beszédes temetés. Bizony nagyon
elég arra, hogy az elhunyt felett megkönnyíttessók
a sir hantja s az élők reménységet vehessenek
kedvesükkel i viszonttalálkozásra a feltámadás nagy
napján.

Hallom az ellenvetést:

a lelkész a bölcsőtől a

sirig pásztora tartozik lenni a nyájnak. Ezt uem úgy
kell érteni, hogy a világba lépésétől mindaddig, míg
sírját az utolsó hant be nem ormozta, mert e „jussához" ragaszkodásból az következnék,
a fájás előfogna egy

hogy mihelyt

terhes nőt, azonnal hivassa a

a papot s a mint világra jött a kisded, azonnal keresztelje meg, mihelyt pedig haldoklik
azonnal menjen oda és lesse a lélek
pillanatát;

hanem

igenis

valamelyik,

elköltözésének

úgy kell érteni,

hogy az

anyaegyházba való beavatástól addig, míg attól búcsút

nem vesz. Ez pedig pontosan teljesítve van a kisdednek
Nem azt kell itt felvenni, hogy „valamelyik
a templombani megkeresztelós s az elhunyt felett a
lelkész a tehetetlen kényelem embere-e", hanem azt, ! templomban végzett functiója által . . . A t e m p 1 oinhogy ennyiféle tragoedia helyeselhető-e ? Nagyszerűen
b a 11 a v a t j a b e a z a n y a s z e n t e g y h á z b a , a
igaz és magasztosan szép Turcsányi úrnak az a nét e m p l o m b a n v á l j o n meg tőle.
zete, hogy „a temetésnél egyenlő mértékkel kellene
Semmi esetre sem indulok ki abból, hogy más
mindenkinek mérni".
felekezet lelkésze kikíséri e vagy nem, a kilenc háMár aztán, hogy ez a „mérték" az előbb leirt í ládatlanhoz nem csatlakozott a tizedik, hanem abból,

1542

1541

hogy a protestáns lelkésznek nem az a teendője, hogy
egy

hulla sírjának

mélységét

constatálja,

hantjait

sacrificálja, hanem hogy az élőt vezetgesse az igazság
mezején és ismeretére.
Végül azt mondom,
tűség behozatala
gyásnak,

nem

a hajdani

hogy a rend,

leend okozója
buzgóság

az egyönte-

„a kegyeletfo-

szunnyadozásának,

a

templomi székek porosodásának." Óh ezeknek megint
más a szülő

anyjuk,

nevelő d a j k á j u k !

Mert hiszen

úgy látom, hogy e f o g y a t k o z á s o k
azokon a helyeken
téseknél

leginkább

t e r j e d n e k , hol a teme-

a ceremónia

legtulzottabban

,

minden

szeretnek

nemével
ós

a

szoktak

tüntetni.
Ha pedig az a felfogás vezérelte
vagy L u t h e r t ,
öltönyt,
meg

volna Jézust

hogy „egy egy megszokott

egy egy apáról fiúra átment

ne v á l t o z t a s s a n a k a k k o r

volna az emberek

Megigazitója,

kegyeleti

vallási

soha se lett t

Jézus

Luther pedig isme-

retlenül maradt volna a zárda szögletében ;
mi sem disputálhatnánk

ezek

actust

és most

felett a dolgok felett;

hisz még Arany is elvetette — bár érzékeny

búcsú

szavak kíséretében — a régi kabátot.
Ne érzelegjünk

tehát csak azért

„Mert a régi
i

szokás kívánja!
Ha mindenben követjük a szokást,
A régi por söpretlenül marad
S oly hegymagasra nő a rosz, hogy a jó
Fölül nem múlja." (Coriolán. Shakespeare.)
HETESY

VIKTOR,

lelkész.

\

ISKOLAÜGY.
A közelgő zsinat és a tanitók.
(Felolvastatott a b.-somogyi h. h. e.-megye VI. számú népiskolai körének Rinya-Sz.-Királyon tartott tanitói értekezletén.)

Ha tiszta szivvel és jó lélekkel szolgáljuk az ügyet,
melynek munkásai vagyunk ; ha őszintén óhajtjuk a népnevelés felvirágoztatását: akkor az iskolai ügybuzgóság;
szorgalom, kitartás és a minél tökéletesebb szakképzettségre való törekvés mellett, kötelességünk körül is tekinteni, hogy felismerjük és ha lehet elháritsuk azon akadályokat, melyek munkálkodásunkat nehezítik, önérzetünket bántják, az óhajtott sikert lehetetlenítik, vagy talán
természetes jogainktól megfosztanak és igy elkedvetlenítenek bennünket. Igen! mert részemről hangos ellen-

I

mondást látok abban, hogy p. o. Önálló egyéneket neveljen
cíZ j cl ki maga is nyög a subordinatio minden önérzetet
elölő súlya alatt; jogok gyakorlására tanítson az, kinek
csak valamivel van több joga annál, hogy kötelességeit
teljesítheti ; jó kedvvel menjen az iskolába s a siker
reményével munkálkodjék az, kinek vállai elhordozhatatlan
teherrel vannak megrakva!
Nem mondom, hogy épen mi b.-somogyi tanitók
vagyunk különösen sújtva ezen elősorolt nehézségekkel ;
sőt örömmel ismerem el, hogy ezen elkedvetlenítő körülményekből való kibontakozás nálunk már megkezdődött.
Tekintetbe véve azonban, hogy egyrészt még mi is csak
kezdetén állunk a kívánatos reformnak, másrészt magyarhoni sok hitrokon tanitótársunk csak ennyire enyhített
helyzetbe sem juthatott eddigelé — akiknek jólétéért, mint
a tanítás sikerének egyik legfontosabb alapfeltételéért
munkálódni pedig testvéri kötelességünk: — igen kívánatosnak, sőt a tanitók és tanügy érdekében mulhatlanul
szükségesnek tartom: egyetértő fellépésre buzdítani hitrokon tanitótársainkat arra nézve, hogy a közelébb tartandó
zsinatra készen legyünk a helyzetünk javítását sürgető
emlékiratunkkal.
Nem kétlem ugyan, hogy a tartandó
zsinat, minden sürgető felszólalásunk nélkül is enyhíteni
fog egyben-másban helyzetünkön; de azt sem lehet
tagadni, hogy ezen jóakaratú doktorunk is csak akkor
gyógyíthatja a bajt gyökeresen, ha mi őszintén és részletesen elszámláljuk és megmutatjuk a fájó részeket. Itt is
áll a közmondás, hogy „néma gyermeknek anyja sem
érti szavát."
Nincs szándékomban részletesen elsorolni óhajtásunkat és kívánalmainkat, miknek teljesítését a tartandó zsinattól várnám ; de nem is sorolhatnám el, mert ez, egyes
ember erejét nagyban fölülmúlja. Csak alább teendő
indítványomnak némi indokolására hozok fel itt néhány
tételt, melyek zsinati elhatározás tárgyai lehetnek s melyek
— véleményem szerint -— nagyban befolynak a tanitói
működés sikerére vagy annak kockáztatására.
Most, midőn az előbbi rendes tantárgyak mellé még
a rajz, testgyakorlat, faiskola, ismétlő iskola, alkotmánytan, mértan, háziipar kezelése és tanitása is a tanitó
teendői közé soroltatott s a régi négy osztály helyett
h a t osztályban kell tanítani növendékeinket: ha a vallásos nevelés ügye igazán szivünkön fekszik, ezen roppant elfoglaltatásaink közepette, fel kell tennünk a kérdést elsőben is :
1. A mindennapi és ismétlő iskolásoknál a tanító
tanítsa-e ezután is a vallási tantárgyakat?
2. Prédikáljon-e és mikor a tanitó ?
3. A tanitó tanitsa-e a confirmándusokat ?
4. Tandíj eltörlés a mindennapi és ismétlő iskolásoknál.
5. A tanitó felmentése a mezei gazdálkodás alól.
Fizetésének bizonyos mértékig terményekben, azontúl
készpénzben való megállapítása.
6. A tanitói fizetés minimuma s fizetésének a gondnokok ált 1 leeudő beszedése.

1. Nevezzen ki ezen értekezlet a maga kebeléből
egy bizottságot, mely a jövő értekezletre egy, a zsinatra
terjesztendő emlékiratot készitsen el.
2. Bízza meg ez értekezlet a kinevezendő bizottság
elnökét, hogy az elkészítendő memorándum közlése mellett, szólitsa fel hirlapilag a hazai hitrokon tanítókat és
helv. hitv. tanitói egyleteket a hason célbóli működésre.
Irta s az értekezlet megbízása folytán közli :

7. A tanítónak hivatalába való beállitása: szabad
választás vagy rendelés mellett?
8. A tanitók szavazatjoga az iskolaszéknél, a presbyteriumban, egyh.-megyei és egyh.-kerületi gyűléseken.
9. A tanítók képviseltetése az e.-megyei és e.-kerületi tanügyi bizottmányi gyűléseken.
10. A köznap délutáni istenitisztelet megszüntetése.
11. A búcsúztatók eltörlése.
12. Egy szóval: a tanitók jogainak és kötelességeinek határozottan körvonalozott megállapítása az iskolai
templomi és temetési szolgálat, s a lelkész, egyház, egyházmegye és egyházkerület irányában.

SZALÓKY

* Tisztelettel kérem az „Evangy. Prot. Lap® és a s Neptanitók
Lapja 4 szerkesztőit, szíveskedjenek e közleményt becses lapjaikba
átvenni.
Sz. D.

Már csak az általam itt felhozottak is fontos kérdések s nagyon megérdemlik, hogy behatóan foglalkozzunk velük. Indítványozom tehát:
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lelkész.

Korunk utóbbi éveiben két kérdés tartja heves izgatottságban a kedélyeket; ez egyik a vallási, a másik
a társadalmi kérdés.
A vallási kérdés két alakban jelentkezik.
Elsőben is ugy áll előttünk, mint egyfelől a kormányok, másfelől a népek küzdelme a római katholicisraus ellen, mely világi hatalmáról nem mond le és a
mely sokkal nagyobb odaadással, mint valaha, korunkban
mindenfelé arra törekszik, hogy valósítsa a középkor
ama nagyszerű eszméjét, mely szerint az egyes államok
a souverain főpap határozatainak és akaratának alá rendelve vannak. Ez a sokat emlegetett dráma külső képe.
Másod sorban ugy jelentkezik, mint a tudományos
szellem küzdelme minden természetfeletti hit ellen, vagyis
más szóval, a vallási eszme ellen.
Ez lassú és észrevétlen munka, de azért nem kevésbé mélyreható és gyökeres.
A társadalmi kérdés azon uj egyéniség fellépésében
áll, kit a német nemzetgazdák „negyedik rendnek" neveznek, mely tulajdonképen nem egyéb, mint a munkás
osztály.
Franciaországban, a mult század végén feltámadt a
polgárság és Siéyessel azt kérdezé: „Mi a polgári rend ?
Semmi. Minek kellene lennie ? Mindennek. Es feltett kérdése és felelete valósításához kezdett, mely magában
foglalta az egész torradalmat. Ma már a munkásosztály
nem csak Franciaországban, hanem Angliában, Németországban, sőt többé kevésbé mindenütt hasonlóképen
gondolkodik. Majdnem minden államban megadták a pol-
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gároknak a szavazati jogot, még azoknak is, kik napi
keresményökből élnek; ők ezt helyzetük javítására használják. Megnyerték a politikai egyenlőséget, most már
társadalmi egyenlőséget követelnek és számos olyan reformról álmodoznak, mely a tényleges társadalomnak
egészen uj kinézést fogna adni. Tocqueville mondja, hogy
Franciaországban sohasem volt a nép boldogabb, mint a
forradalom kitörése előtt, tehát ugyanazon percben,
melyben elégedetlensége felforgatta a régi rendszert,
melynek visszaélései lassanként tűnni kezdtek. Azt hihetné az ember, — mondja e híres iró, — „hogy a
franciák azon mértékben találták helyzetüket elviselhetetlenebbnek, a mely mértékben javult." Ugyanez áll
mai napság a munkás osztályra is. A munkások helyzete
sohasem nyújtott kevesebb okot a panaszra, mint épen
ma napidijuk rohamosabban emelkedett, mint az élelem
ára: jobban táplálkoznak, főképen kényelmesebben laknak és öltözködnek, mint annak előtte és mégis, nagyobb
türelmetlenségnek jelét sohasem adták. És nem is a falusi
munkások a legelégedetlenebbek, kik keresményökből
alig tudnak megélni, hanem az iparosok, kik kettős
napidijat húznak. Két évvel ezelőtt Amsterdám homok
partjain gyémánt csiszoló munkásokat láttam ; naponként
20 franktól egészen 30-ig ment keresetük. Nem messze
onnan a mezei munkások másfél frankért dolgoztak naponként és még sem békétlenkedtek. Mennél inkább
közeledik a munkás helyzete a polgáréhoz, annál nehezebben tűri ama kis távolságot, mely tőle elválasztja.
Ide is alkalmazható, mit Grladstone Irlandra vonatkozólag
mondott: „Akkor lázad fél, mikor szabaddá teszszük!"
A társadalmi és vallási kérdés mindinkább súlyosabbá válik, mert szüntelen szaporodik azoknak száma,
kik e két kérdés által előidézett mozgalomban részt
vesznek. E tényt szemeinkkel láthatjuk mindennap. Voltaire a XVIII-ik században azt hitte, hogy a vallástalan-

ság az előkelő osztályok kiváltsága, a nép sorsa pedig
a babona. Ma már ki ringathatná magát efféle csalódásban ?
A népies sajtó és a politikai küzdelem áthatja korunkban a társadalom minden osztályát. Maga a demokratia elohaladása ülteti át a műhelyekbe és kunyhókba
ama kérdéseket, melyekkel a salonok és a parlamentek
foglalkoznak.
A társadalmi és vallási kérdés számtalan kötelékkel
van egymáshoz fűzve. A keresztyénség ismertette meg a
világgal az egyenlőség eszméjét, mely forrása lett a tényleges társadalmi rendet fenyegető egyenlőségi aspiratióknak ; de viszont a keresztyénség befolyásának tulajdonitható, hogy e mindent felforgató erők még nem törtek
ki; valamint szintén helyesebben felfogott és helyesebben
alkalmazott tanai vannak hivatva, hogy a társadalom
békéjét lassanként helyreállítsák.
A polgárosult népek jövőjéről gondolkodva, ama
fontos kérdés á!l előttünk: túl fogja-e élni a vallási
eszme ama krízist, melyen korunkban keresztül megy,
és ha túléli, minő alakot fog magára ölteni?

dolni is a mai században, melyből minden költészet kialudt, ahoz hasonló vallási mozgalomra, mely a világot
a keresztyénség hatalmába kerité ? ! A föld már kiszáradt, a vallás isteni fája nem szívhat belőle táperőt gyökerei számára !

Ma mindez másképen van. Semerről sem jelentkeznek uj fajok, melyek elöregedett társadalmainkat megifjithatnák. A felső és alsó osztályok között nincsen többé
korlát; skepticismus ragadta meg az egyiket ugy mint a
másikat. A bölcsészeti tanok nem képezik ma már, mint
az ó-korban az élet fegyelmét és a magaviselet szabályát;
ma mint a vizsgálódás tárgyai csakis a tudósokat érdeklik és a müveit osztályoknak nem nyújtanak többé szellemi táplálékot. Yan-e korunkban olyan tömeg, mely kész
volna egy uj vallást elfogadni ? Lehet-e még csak gon-

az elvont és minden érdek nélküli tanulmányozás gyö-

Három mozgalom ássa alá korunkban a vallási
eszmét. Elsőben is a természettudomány és rendszere,
mely már a bölcsészetre is alkalmazást nyert. Ama két
tudományos irányzatot értem, melyet a darwinismus és
positivismus neve alatt ismerünk. A szemléleti tudományok minden tüneményt természetes okokból magyaráznak ki és igy még egy természet feletti hatalom közreműködését is visszautasítják. Ez a felfogás nem szükségképen ugyan, hanem nagyon gyakran még az istenségléteiének is kétségbevonására vezet, vagy legalább azon
állításra, hogy semmit sem tudhatunk felőle, mi majdnem ugyanannyi. Más oldalról ugy látszik, hogy az emberiség eredetére vonatkozó tanulmány annak kimutatását
tette feladatává, hogy az emberinem kiválás utján a legelemibb állati anyagokból* vagy pedig épen szervetlen
anyagból származik, minek következménye, hogy az embert teljesen assimilálják az állattal és a halhatatlan lelket megtagadják tőle. Ez az eszme-folyam nem csak a
A vallási eszme sohasem volt olyan rettenetes prótudományos körökben van elterjedve; behatol a társadabára téve, mint ma. Ellenséges szelek fújnak a világ
lom minden rétegébe és megingatja a spiritualismus két
mind a négy sarkáról, melyek mélyen megingatják és
I lényeges princípiumát: az Isten hivését és a lélek halhamegsemmisítésére törni látszanak.
tatlanságát.
A római birodalomban is mélyen meg volt rázkódtatva a vallási hit. Fennállott ugyan az antik kultus, a
G-yöngiti továbbá a vallási érzelmet a jólét szenveritusokat is lelkiismeretesen gyakorolták, de a felvilágodélye és a vagyonosság utáni túlságos törekvés is. Kétsult lelkek nem hittek abban többé és általános volt
ségkívül minden időben törekedtek az emberek, hogy
közöttük az óhaj egyik vagy másik bölcsészeti rendszerszükségeiket és élv-szomjukat kielégítsék, csakhogy mai
nek a magaviselet és a vigasztalódás valamely szabálya és az
napság ez a törekvés minden embernél rohamosabb és
emberi rendeltetést megfejtő elmélete után. A magasabb
lázasabb, mivel a társadalom organisatiója nem jelöli ki
osztályokban a skepticismus uralkodott és az érzéki gyönyöminden egyes helyét, mint hajdan. Ma a munkás hirtelen
rök által igyekeztek feledtetni az erkölcsi és szellemi elfofelemelkedhetik a legmagasabb polcra, de az ipar rohagultságot. Már-már ugy látszott, hogy a vallási eszme
mos krízisei rögtöni bukását is okozhatják. A kinek ma
végképen eltűnt, pedig a nép még erősen ragaszkodott
semmije sincs, holnap a szerencse kedvezéséből milliomos
hozzá. Tudatlansága válaszfalat vont közte és a felsőbb
lehet. Hajdan mindenki megmaradt azon helyzetben, mely
osztályok között. A falusiak vagy máóképen p a g a n i
születésénél fogva megillette; helyzete nem tette ki a
oly sokáig maradtak hűek a régi cultushoz, hogy a p alétérti küzdelem számtalan eshetőségének, mig korunkg a n i s m u s elnevezés, melylyel ezt illetjük, ő róluk
ban ez már általánossá vált. Korunk jelszava igy hangszármazott. Egyik oldalon barbarok, parasztok, rabszolzik : mindent elérhetek, de mindennek ki is vagyok téve ;
gák, másik oldalon a platonismus és stoicismus által megez oly kínokkal és izgalmakkal teljes életet eredményez,
tisztított, emelkedett lelkek : ez a képe ama roppant
melyben a siker vágya és a bukás félelme minden valnépességnek, mely az uj kultus elfogadására előkészítve
lási érzelmet szükségképen elöl. Ma a tudósok és a papok
vala!
sem ismerik már a nyugalmas, zavartalan életet, mely

* E tárgyban sajátságos ellenmondások constatálhatók. Azok,
kik leghatározottabb ellenfelei a természetes kifejlődés elméletének,
még a legegyszerűbb fajokra való alkalmazásban is, midőn visszautasítják a természetes kiválási elméletet, kénytelenek elfogadni az emberre nézve a természetes kifejlődés elméletét, mely szerint az ember
a föld gyomrából fejlődött, ki. A természetes kiválás elmélete több
valószínűséggel bir. En e helyen csak a materialismus rendszerének
a társadalmi tudományokra való alkalmazását utasítom vissza, mert
ezekben az erkölcscsel és a szellemi dolgokkal kell számot vetni.

nj őrében áll, pedig ok hivataloknál fogva csakis az igazság kutatói és terjesztői tartoznak lenni. A gép is, mig
egy felől hasznos szolgálatot tesz, másfelől elnyel és megemészt bennünket. Hány becses órát tesz semmivé a
posta, mely közlekedésünket szaporítja, hány drága napot rabol el tőlünk a vasút, mely az utazás könnyüségének varázsával a családi tűzhely mellől messze röpit!
Ma mindenki haladni, emelkedni óhajt, innen a szünet
nélküli küzdelem mentől több földi javak után. És e
sok munka és élvezet hajhászat közepett megsemmisül a
szellemi élet és a vallási érzelem művelése. Nézzük csak
meg a vallás szolgáit, mennyire elfoglalja őket az anyagi
érdek, ha nem is saját, de az általuk szentnek vallott
ügy érdekében ; lelkük mennyire elmerül a politikai küzdelemben ; milyen csorba ez mennyei hivatásukon ! A mai
ember a földhöz van szegezve, és szenvedélylyel törekszik annak javai után, mintha örökké itt kellene élnie.
Rá nézve az ég üres, jelentés nélküli szó. E száraz és
hideg légkörben erejét veszti és lassanként elmosódik a
vallási eszme!
A harmadik ok, mely a vallási eszmét aláássa, a
munkásokban található fel. Megborzadunk, ha elgondoljuk, hogy a socialismus Angol, Német, Franciaországban
és mindenütt, a hová csak a munkás osztály közé behatol, az atheismus magvait hintegeti. E tekintetben sajátságos balfelfogás észlelhető. A munkások egyenlőséget
követelnek, s visszautasítják a keresztén vallást, mely
az egyenlőség eszméjét a világgal megi^nertette. Jézus
azt tanítja, hogy „az elsők utolsók lesznek" és lanitását
épen azok támadják meg, kiknek felszabadítást ígér.
Nem kevésbé sajátságos ellenmondás rejlik ama körülményben is, hogy a demokratia legtöbb híve korunkban
a darwinismus és positivismus követője. Caro nagyon
helyesen fejtegette a Revue des Deux-Mondes egyik
legújabb füzetében, hogy ha a darwinismust a társadalom kérdéseire is alkalmazzuk, megsemmisítjük az
egyenlőség eszméjét és a legerősebb és legügyesebb diadalát dicsőitjük. Tudjuk, hogy a darwinismus szerint a
különböző állati fajok a létért küzdenek egymással, az
erősebbek és ügyesebbek e küzdelemben győznek, a
gyengébbek legyőzetnek és lassanként eltűnnek a föld
színéről. Igy megy végbe a természetes kiválás, mely a
fajok átalakulását ós ez által a haladást eredményezi.
Most már a társadalomban is érvényre kell emelni a törvényt. Hadd vesszenek el az emberi nem azon fajai és
egyesei, kik kevesebb tehetségekkel rendelkeznek, hogy
helyet adjanak a nagyobb fajoknak és családoknak. Ez
az egyedül helyes, ennek meg kell történni. A szeretet
és jog üres szavak, nem használnak semmit, sőt ártanak
a mennyiben a természeti törvény alkalmazásának akadályai. Hadd uralkodjanak a legerősebbek, hadd legyenek
ők a társadalom urai, az lesz csak a boldog társadalom !
Akkor haladni fog az emberiség, épen ugy, mint haladott az állatvilág e törvény alapján. Jog helyett erőszak,
szeretet helyett hatalom, ez kell az emberiségnek, hogy
haladjon! Imé ez a darwinismus társadalmi elmélete !

Könnyen észrevehető rajta, hogy nagyon is aristokratikus. Csakis tudatlanságnak, vagy vakságnak tulajdonithatjuk, hogy az egyenlőség és a demokratia követői az
efféle elméleteket magukévá teszik. Különben van ennek
érthető oka is : azon ellenszenv, melylyel minden vallási
eszme iránt viseltetnek.
Hogy a munkás osztály a keresztyénségnek, sőt
mondhatni minden vallásnak ellensége s a socialismus
zászlója alá szegődik, még ama körülmény is okozza,
hogy a vallás szolgái, kik rendszerint a magasabb osztályokhoz tartoznak, magát a vallást a fennálló társadalmi rend védelmére, ugy szólván megszentelésére használják. Hirdetik a szegényeknek: tűrjétek nyugodtan a
nyomort, ez az élet rövid és csak készület az örök életre.
Jutalmatok nem fog elmaradni, mert a tűrőké és a szenvedőké a mennyeknek országa ; a szegénység és a türelem
út a mennyekbe. Mig az efféle nézetek mélyen gyökereznek a nép lelkében, nyomasztó sorsát önmegadással
tűri. A vallási eszme tehát megakadályozza a lázadó
szellem és a socialistikus követelések explosióját. De a
demagogok mindenfelé arra törekszenek, hogy gyengítsék és ha lehetséges kitépjék ezt a nép lelkéből. A német socialisták nyilatkozatai nagyon jellemzők e részben.
„A socialismus — mondja a Further demokratische
Wochenblatt m. é. 51. száma — az atheista kultus nagy
korszakának kezdete. Kell, hogy mindnyájan előmozdítsuk diadalát, mely ezredévekig fog tartani." „A despotismus és a theismus minden időben kezet fogtak egymással a népek elnyomására; ezek tehetetlenül görnyedtek meg előttük s a helyett, hogy követelték volna a
boldogságot már e földön, megelégedtek a jövő élet boldogságának reményével. Az utolsó theistával el fog
tűnni a földszínéről az utolsó rabszolga is. A jövő az
atheismusé lesz. Ennek fogják köszönhetni a népek felszabadulásukat és boldogságukat, mely drága kincseket
oly hosszú időkön keresztül egy ábrándért áldoztak fel."*
Angliában a munkáspárt legradikalisabb vezetői hasonló
módon hirdetik az atheismust. Ha a vallást továbbra is
a fennálló rend bástyájának és a tényleges társadalmi szervezet szentesitőjének használják, világos, hogy az ellenséges érzület minden vallási eszme iránt azon mértékben
lesz általánosabb, mint a mely mértékben terjed a társadalom reformjának Óhaja.

(Folytatása következik.)

KÖNYVISMERTETÉS.
„A magyar

nyomdászat

történelmi

fejlő-

dése 1472—1877."
Irta Dr. Ballagi Aladár.
Budapest,
Franklin társulat magy. irod. intézet és könyvnyomda
1878. Ara 1 frt 40 kr. 248. I.
„Panem et circenses." A régi Róma népe ezen két
szóval fejezte ki azt, a mi után leginkább sóvárgott, a
* Die Deutsche Arbeiterpresse der Gegenwart. 59, 1. Dr. Held
A. Lipcse 1373.
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mi nélkül úgyszólván egyik napról a másikra élni nem
tudott. „Kenyeret és betűt!" kiáltja korunk, s pedig
hovatovább hangosabban. Nem csak a „tiszteletes" és nem
tiszteletes tudós férfiak tanuló szobáiban nélkiilözhetlen
mai napság a betű, a sajtó maradandó becsű avagy röpke
értékű terméke, de társadalmunknak csak kissé művelt
rétegei is majd nem egyenlő hévvel sovárognak úgy a
testi mint a szellemi táplálék után. Ha két fillérünk van,
egyiken veszünk kenyeret, a másikon betűkkel teletarkázott papírdarabot.
De nem is csoda, ha korunk oly igen sovárog a
nyomdatermékek után, mert hiszen már évtizedekkel ez
előtt az európai közvélemény az európai öt nagy hatalmasság mellé hatodikul a sajtót emelte fel • ma pedig
talán már első helyre tehetjük, mert hiszen állami, társadalmi, egyházi s vallási életünknek úgy látszik ez a fő
szabályzója.
Ezen fő hatalmasság hazánkban uralkodó sarjának
a történelmi fejlődésével foglalkozik a fentcímzett mű, és
igy oly adatokat közöl, melyek minden csak kissé művelt
embert is kétségkívül közelről érdekelnek. A kérdés csak
az, hogy ezen adatok kellő szorgalommal és alapossággal
vannak-é összegyűjtve ? s kellő ügyességgel vannak-é
összeállítva ?
Bátran kimondhatjuk az „igen"-t. A ki szerzőnek
akár önállólag, akár a lapok hasábjain megjelent műveit
átolvasta, az meggyőződhetett a felől, hogy azok írója,
dacára ifjú korának, egy gazdag tárházával rendelkezik
különösen a hazai történelmi s régészeti ismereteknek 5
hogy azok irója nem szokott félmunkát teljesíteni, hanem
fáradhatlan szorgalommal s ügyességgel búvárolja elő a
a felvett tárgyára vonatkozó adatokat, és hogy az adatok
megítélésében, avagy az ezekből vonható következtetésekben nem engedi magát a legelső tekintélyek által is
megingattatni, vagy tévútra vezettetni.
Ezen sajátságai szerzőnek felismerhetők jelen művének is minden lapján. Végig olvasva e munkát, előttünk áll a hazai nyomdászat és könyvkiadás történelmi
fája, legelső gyökér szálaitól kezdve, fel annak koronájáig s legújabb hajtásáig.
Megismerkedünk az 1472-ben Budán felállított első
magyar nyomdával s főbb termékével, a 15-ik század utóbbi
és a 16-ik század első évtizedeiben élt budai kiadókönyvárusokkal s ezek eljárási módjával, majd a 16-ik
század első nyomdáival, ezek alapítóival s kezelőivel, az
e századbeli nyomdászok súlyos helyzetével, több rendbeli küzdelmeivel. Majd lerajzoltatik a 17-ik század,
azon tevékenység, melyet a sajtó ügyében a kath. főpapság de még inkább a melyet Erdély fejedelmei s
fejedelmi asszonya kifejtenek, másrészt halljuk már csergését azon bilincseknek, melyek később cenzúra név
alatt nyomdászatunkat s általában tudományos műveltségünket oly igen alásülyesztették. Előadatván a katholikus,
a tiszántúli s erdélyi protestáns, többek közt a debreceni 1
városi, nagy-váradi, nagy-enyedi nyomdák keletkezésének
s működésének történelme, s azon csapások melyek ezek- I

nek hol egyikét, hol másikát, majd a németek, majd a
törökök, majd az elemek részéről sújtották, tönkre tették, a felvidéki vagyis szepességi műhelyek s nyomdászok
ismertetésére s jellemzésére tér át könyvünk, érdekes
alakokat mutatván fel a lőcsei nyomdát kezelő Breuer
család több lelkes s tudományosan képzett tagjában ; a
kik mellett méltó joggal foglal helyet a ritka csínnal
berendezett n.-váradi sajtó tulajdonosa Szenei Kertész
Ábrahám, és az ezt hirben, képzettségben, ügyességben
messze túlszárnyaló, s a külföld távolabbi országaiban is
igen előnyösen ismert misz-tóthfalusi Kiss Miklós. Jön
az álmos kor, a 18-ik század három első negyede, III.
Károly ukáza, a Komáromi Csipkés-féle bibliára rendezett
hajsz, elő és utó cenzúra, a privilégiumok arauy kora, a
Landerer család Budán és Pozsonyban; majd II. József
kora, a sajtóügy emelkedése, a türelmi parancs hatása,
a ponyva fénykora, csempészett könyvek, a Trattner
család, az egyetemi nyomda keletkezése és fejlődése. S
végre jön a 19-ik század nyomdászata, ennek az ujabb
időkben történt nagyszerű fejlődése, az ujabban feltalált
eszközök, gépek alkalmazása, a színes nyomás elterjedése,
a bankjegy nyomda, főbb nyomdáink kiválóbb érdemei
s remekei, a nyomdászoknak testületi szervezkedése,
árszabály mozgalmai, strike, segélyző, önképző-egyletek
keletkezése, hatása, a jelenleg műküdő nyomdák száma;
végül azon érdemek,
melyeket hazánk magának
a keleti tartományok nyomda ügyének s tudományos
műveltségének megalapítása és fejlesztése körül negyedfél
századon át szerzett, és azon missio föltüntetése, mely
hazánkra a nyomdászat tekintetében is keleten várakozik.
Ha ezen felettébb hiányosan vázolt tartalommutatóhoz hozzá vesszük még, hogy szerző kiterjesztette
figyelmét egyszersmind a hazai papírgyárakra és ezeknek
koronkénti fejlődésére is, valamint a könyvkötő műhelyekre és könyvpiacokra, a könyvek különböző elárusitási módjára, és sok más, a nyomdászattal összefüggő
tárgyakra, eseményekre; ha megemlítjük továbbá, hogy
szerző ugy szólván sehol nem támaszkodik mások szavaira s ítéletére, az általa felsorolt nyomdáknak nevezetesebb s jellemzőbb termékeit önmaga lapozza át, vagy
legalább azok kolofonjairól önmaga olvassa le a szükséges dolgokat, másnemű adatait pedig a legelső kútforrássokból meriti, az ide vonatkozólag világ elé bocsátott
korábbi nézeteket helylyel közzel alapos bírálat alá veszi,
ha végül megjegyezzük, hogy az egész könyv tiszta, világos nyelven s oly magyaros zamatossággal van írva,
hogy néhol ez utóbbi tekintetben a negélyezés határszéleit is látszik szerző érinteni: akkor talán látatlanban
is elhiszik, vagy legalább gyanítják olvasóink, hogy a
fenntebbi műben egy kedves és becses könyvet nyertünk,
mely tiszta világításban tünteti fel előttünk a bennünket
mai napság oly igen érdeklő magyar nyomdászatnak
bölcsejét és a mai korig terjedő fejlődését.
De becses ezen munka egy más szempontból is. Az
ujabb kor nagy érdekeltséggel viseltetik a történelem
iránt, de a történet tudománytól nem csak azt kivánja

— miként ezt szerző is előszavában felemlíti, — hogy a
világ összes népeinek avagy egyes országoknak fejedelmeit
és gyilkos háborúit sorolja elő ; hanem sokkal inkább azt,
hogy mutassa fel előttünk a tárgyalásra kitűzött kort lehetőleg híven, s minden oldalról, mutassa fel annak külsőbelső küzdelmeit, eszmeharcait, tudományos törekvéseit,
műveltségét, iparát, kereskedelmét, társadalmi életét,
vagyis hogy tárja fel egyszersmind annak művelődéstörténelmét is. A nyomdászat ügye már az utóbbi 3—4 században igen szoros kapcsolatban áll bármely művelt
nemzetnél ennek műveltségtörténelmével, jobban mondva
ennek a nyomdászat történelme egyik alkatrészét képezi.
Következőleg a ki hazánknak modern értelemben vett
történelmét megakarja ismerni, annak ezen munka kiválólag jó szolgálatot tesz. Mert hiszen a ki ezen munka
kalauzolása mellett figyelemmel kiséri a nyomdászatnak
hazánk külömböző részeiben koronkint való emelkedését
és síilyedését, a külömböző vallásfelekezeteknek a nyomdászat felvirágoztatása körül tanúsított buzgalmát avagy
lanyhaságát, az már némileg tájékozva leend közművelődésünknek időnkénti hullámzása, s hazai műveltségünk
főtényezői iránt. Ezen mű nem „egy porszem hazai művelődés történetünk nagy épületéhez" — a minőnek azt
szerző tekintetni akarja, hanem egy hatalmas oszlopfal,
melyre bátran lehet építeni.
De ha becses és értékes ezen könyvecske mindazokra nézve, kiknek a sajtótermékek nélkülözhetlen
szellemi táplálékukat képezik, még sokkal inkább becses
ez reánk magyar protestánsokra nézve. Hiszen köztudomású dolog, hogy a reformatió és ennek ikertestvére a
tudományos műveltség a lehető legszorosabb összeköttetésben állanak a nyomdával; egyiknek fejlődése, virágzása
avagy hanyatlása kézzel fogható hatást gyakorol a másiknak emelkedésére avagy sülyedésére. Kint és bent a
sajtó kimondhatlan jó szolgálatot tett a reformátió ügyének,
de viszont a nyomdászat kifejlődése legfőbb mértékben
a reformátió által vált lehetővé. Es ezen szoros viszonyt
a kettő között teljesen felismerte szerzőnk, és bár
teljesen ment a felekezeti elfogultságtól, bár kellőleg
méltányolja a katholikus irók és főpapok irodalmi
érdemeit, bár a legnagyobb elismeréssel szól az első
magyar nyomdát alapitó Geréb László budai prépostról,
majd a sajtó ügyet később oly lelkesen felkaroló s oly
kiváló sikerrel felhasználó Telegdyről, Pázmányról és több
másokról; de másrészről oly igazán s oly megragadólag
rajzolja a reformatiónak és a sajtónak az emberi szellem
felszabadítása érdekében egyesitett erővel tett jó szolgálatait.
Tájékoztatására olvasóinknak ide igtatunk e szép
rajzból egy pár töredéket, melyek egyszersmind tanúságot tesznek a felől is, hogy a régi okmányok közötti
fárasztó búvárlások, s a száraz történelmi adatoknak
gyűjtése nem zsibbasztották el, sőt fokozták szerző lelkének
rugékonyságát, nem fojtották el szerző keblében a valódi
lelkesültség hangját, tanúságot tesznek a felől, hogy szerző
ezen művén — mint előszavában fel is emliti — nem

csak nagy figyelemmel s gonddal, de egyszersmind szer e t e t t e l is dolgozott.
„Legjobban biztositá a nyomdászat sikerét — mondja
szerzőnk — az emberiség nagy részének, az ó-világi rabszolgáknak felszabadulása, mely egyfelől az ipari tevékenységet hívta fel munkára, másfelől rendkívüli mértékben
emelte az olvasási kedvet.
Valóban, Guttenberg találmánya volt arra hivatva,
hogy eltörölje a szellem hűbériségét s a szabad vizsgálat
mellett gondolatszabadságot teremtsen. Meg is szabadítá
az emberi szellemet az egyház kizárólagos gyámkodásától
s ezzel visszaállítá a lelkiismeretet természeti jogaiba.
Olcsósága által a szellemelődök felhalmozott kincstárát
megnyitván a polgári rend előtt is, az olvasó közönséggel
rendelkező iró nincs többé arra kárhoztatva, hogy miután
műveit életében nem olvasták, sírja felett zengjék el a
dicsőítő hymnusokat • fáradozásai jutalmát elnyeri már
földön léte alatt, mert b e f o l y á s a van saját nemzedékére, kortársaira s az utódokra egyaránt.
Ezentúl hiába iparkodnak csuha, kámzsa alá rejteni
a Jézus Krisztus által hozott világosságot. A gondolat
ezerszeresen kinyomatva, dacol az üldözéssel; ha itt elnyomják, kitör amott s eget kér. A szellem társalog a
szellemmel Európa egyik szélétől a másikig. A gondolkodó
leirja eszméit ma, s a kiejtett szó holnap az értelmiség
összes birodalmában forgalomban van.
A keresztyénség hitegységet teremtett, a nyomdászat
az egész szellemvilágot ölelte fel s megalkotta a szellem
egységet, a gondolatközösséget, a közvéleményt.
A könyvnyomtatás tágabb körben terjeszti a szó
hatalmát, ernyedetlen hévvel kovácsolja a szó tüzes villámait, melyek először is az emberi szabadság elnyomóira
sújtanak le. A régi világ mindenestűi kifordult sarkaiból,
s az uj eget és földet váró ember is elérte, a mi után
sovárgott."
Majd később ismét így folytatja: „Ez a viszonyokhoz mérten élénk irodalmi tevékenység, (melyet az előbbiekben vázolt) azon mozgalmasabb élet előhullámainak
tulajdonítandó, melyet a nagy hitújítás keltett hazánkbau.
Nyomdászat és reformatió, bensőleg egyesülve, közös erővel vágták szét az emberi szellem szabad szárnyalását lenyűgöző bilincseket. A nyomdászat önmagában
véve, mindeddig úgyszólván öntudatlanúl harcolt a saját
visszaélései által megviselt papismus, s az összes középkori államszervezet ellenében, hasonlítva a delej tűhöz,
mely bár nem látja a révpartot, de oda mutat. A határozott
irányadó jelszót Luther mondja ki, s élére áll a forradalmi
romboló iránynak, hogy a romokból új épületéhez szilárd
anyagot nyerjen.
A wittenbergi barát fölemeli szavát a bíboros halandók ellen. S mintha az ó-rege Aeolusa volna, éles,
csiszolatlan hangja mint a szélvész kél körútra egész
Európában, hogy megtisztítsa a levegőt. Kitörése durva
és sértő volt; mert a sokáig elfojtott érzések, ha egyszer
tolmácslóra akadnak, nem is találhatnak sima kifejezést 5
mert az addigi ebi alázatot az öntudatra ébredő emberi
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„Tizenkét éve, liogy a „német prot. egylet" azon
nagy és nehéz feladaton dolgozik, hogy egyházunkat az
evang. szabadság szellemében megújítsa és korunk öszszes culturfejlődésével összhangba hozza.
Egyletünknek elterjedettsége, és vándor gyűléseink
iránt tanúsított részvét, valamint azoknak ellenségeskedése, kik az egyházi szabadságnak ellene vannak, vi'ágos tanúbizonyság nekünk egyletünk szükségessége és
munkássága felől.
A porosz tartományi egyházban előfordult ujabb jelenségek bebizonyították, hogy egyletünkre szükség van,
és kötelességünk a szoros összetartás. A mik a sz. Jakab
egyházban a lelkészválasztásnál előfordultak, úgyszinte
egyik berlini kerületi synodusban határozati erőre emeltetett, azon indítványt, mely azt célozta, hogy a keresztyénségnek orthodox felfogása mellett századunk tudománya
által támogatott felfogás a cultus- és tanban szinte kifejezést nyerjen, az orthodox párt mesterséges manőver által
egy tekintetben kizsákmányolta, mintha a keresztycnséget
és az evang. egyház fenállását mi fenyegetnők. Számítva
a felkorbácsolt szenvedélyre, az orthodox párt azon próbát
tette, hogy Poroszországban a kibékítő uniót újból szét
robbantsa, és az orthodox egyházi kormányzatnak igáját
újból megerősítse.
Van-e szükség arra, hogy az ultramontanismus elleni
harchoz még egy uj szakadás támadjon az ev. egyházban ?
Az-e a keresztyénség feladata a német birodalomban, hogy a kedélyeket kibékítse, vagy pedig az, hogy
mérges testvérviszály számára mérges nyilakat adjon
kézbe? Némethonnak sok ideig egyenetlen törzsei népük
függetlenségeért a közös harcban mindég egyek voltak.
Nem látszik-e elég hatalmassá nőttnek a keresztyénség
elleni ellenségeskedés, hogy egyházunk különböző pártjait
közös fellépésre ösztönözze, népünk nagyon fenyegetett
erkölcsi és vallási jólétének érdekében ?
Azért követeli a német prot. egylet, hogy az evang.
egyház különböző irányai egymást kölcsönösen elismerjék
és becsüljék. Egyházunknak szüksége van az egyes áldozatára népünk sokféle szükségleteinek tekintetéből. Minden
erőszaktételt bármelyik oldalról veszélyesnek tartunk egyházi életünkre. Az ev. egyház tanítótestületére nézve
követeljük a jogot, hogy az evangyeliumot a tudomány
okadatolt jelenségeivel összhangban hirdethesse. A szükséges, de egyszersmind elégséges korlát itt, hogy tekintettel legyenek a gyülekezet vallási és erkölcsi épülésére.
Magasan lobogtatjuk mi a szabad vizsgálódás zászlaját és a német theologia iránt örömmel róvjuk le
elismerésünket, hogy a keresztyénségnck kezdetét, legkivált Jézus Krisztus életét előbbi évszázadok egyházi
tételei, hagyományaitól érintetlenül számunkra megnyitotta.
Azok, kik az irások szabad vizsgálásában az autoritás sérelmét látják, olybá tűnnek fel, mint a kik csak
külső autoritást ismernek, nem pedig a lélek azon autoritását, mely az ev. egyházban egyedül áll fenn.
Tiszteletben tartjuk egyházunk symbolumait, de
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mint protestánsoknak nem szabad elfelednünk, hogy a
hitvallási iratok egyházi bizonyítványok, nem pedig törvénykönyvei a keresztyéni hitnek és életnek. Elleneink
érzik, hogy nem prot. eljárás egy fokra állítani a hitvallásokat a szent írással, azért szeretik is azt az apostoli
hitvallásra vissza vezetni, midőn azt állítják, hogy ez a
hitvallás mindent magában foglal, mi az üdvre vonatkozik
és Jézus Krisztus életének, tanának hű felfogása, mintegy
kicsiben maga az evangyeliom. Tiszteljük és becsüljük e
pietást a régi, sokat használt symbolum iránt, csak hogy
az igazságosság iránti kötelesség parancsolja, hogy az
eféle túlhajtásnak elébe lépjünk és szabadon kimondjuk,
hogy az úgynevezett apóst, hitvallás nem az apostoloktól
eredett, jelen alakjában legfölebb az 5. századból keletkezett.
Nem kimerítő és nem kielégitő, mit ez kifejez minden ev. keresztyén hitére nézve, és nem alkalmas, hogy
kötelezze a tanitókat egyházunkban. Már Luther és Kálvin
tették azon nyilatkozatot, hogy a Symbolum hozzáférhetlen részekkel bír és azért egyes tételeket átidomítottak.
Hasonló meggyőződésből indulva ki, a Poroszországban
egybegyűlt generális synodus 1846. azon kísérletet tette,
hogy az egyház tanitói számára alkalmasabb kötelező
formulát állítson fel. Maga a porosz egyházi kormányzat
is tettleg elismerte, hogy a lelkészeket ezen hitvallás
szempontjából elbírálni nem lehet. A mi állásunk a hitvallás tartalmához a következő : az egész keresztyénséggel
egyetemben hiszünk egy Istenben, a világ mindenható
teremtőjében, a mi atyánkban ; Jézus Krisztust urunknak
és megváltónknak valljuk, bizodalommal vagyunk a szent
lélekhez, a mely bennünket megszentel. Szívósan ragaszkodunk az általános keresztséghez az atyának, fiúnak és
szent léleknek nevében, de a hitvallásnak egyenkinti
felszámlálását Jézus Krisztus életéből a történethez sorozzuk, nem pedig a hithez, mely itt boldogít. Azért a
vizsgálódásnak, a kutatásnak engedjük át tárgyúl.
Sajnáljuk, hogy korunkban a hitbeli viszály kitört.
De tekintetbe véve, hogy a fővárosban kimondott
azon vágy, miszerint egyházi cselek vényünk liturgikai
módosítás szerint reformáltassék, nevezetesen mint Badenben is közegyetértéssel keresztül ment, a porosz orthodox párt részéről a leggyülöletesebb eretnekítéssel
fogadtati': ; tekintetbe véve, hogy midőn egyletünk azon
követelését nyilvánítja, az evang. hitvallási szabadság
megoldásának tekintetéből hozassanak be. parallel formák
a keresztelés, confirm., úrvacsora és egyéb egyházi
cselekvényeknél, ezért vallás ellenesnek denunciáltatik,
tekintetbe véve, hogy Hannover gyászos példája szerint
Poroszországban is egyletünkbe tartozó lelkészek ellen
a hivatalból való kizárás foganatba vétetni készül, kénytelenek vagyunk a ránk erőszakolt harcot elfogadni.
A ki reformatiónk nagy szabá ú gondolatairól semmit sem tud, az keresheti egy jövő egyházban a hit- és
lelkiismeretbcli szabadságot : de mi megakarjuk tartani,
a mit apáink a XVI. században kiküzdöttek Azért intézzük minden egyes'elvtársunk és barátunkhoz e kérést:

^Ne hagyjátok el a reformátio egyházát, nehogy ő is a
német egység elleneinek gyülhelyévé váljék; sőt inkább
megsokasított erővel legyetek segítségül, hogy a szellemi
szabadság és kultúrára irányzott munkánk az evang. keresztyénséy alapján elősegíttessék.(i Berlin, 1877. okt, 10.
Techow elnök, Stönig W. és Manchot E. jegyzők.
BOGNÁR

ENDRE.

A jövö pápa és az Antikrisztus.
Bár korunk sok csudát lát, s a pórias babona nemcsak szűz Mária vagv az ördög megjelenésében gyönyörködik és sokasítja a kisebb-nagyobb mértékben a természetfeletti gyógyitásokat.; hanem egy más sajátságos alakot
is szenveleg. Előre látni a jövőt, előre megmondani a
következendő dolgokat, még napjainkban is sokaknak
elfogultsága. A kik nekünk a jövő időkről beszélnek,
kétségkívül ők maguk sem állítják, hogy prófétai ihlettségiik volna, hanem csak kimagyarázni képzelik a prófétai tiszteletre méltó iratokból. Gyakran azoknak az
iratoknak, melyekből a jövendő eseményeket kitalálni
vélik, épen semmi értékük sincs; gyakran meg nem is
azoké a szerzőké, a kiknek tulajdoníttatnak.

•
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Jelenleg sok ilyen próféta-féle ember elfogultsága
Rómára vonatkozik; a pápa napról-napra hanyatló egéssége a közel véget mutatja, s kérdés, ki fog utánna
következni, minő szellem —- békülékeny vagy erőszakoskodó — fogja lelkesíteni a prelatust, ki felteendi a hármas tiarát ? A római népben élénk az elfogultság s jövendölgeti, hogy a szerencse melyik bibornokot fogja
érni, s mint hiszi, IX. Pius utódának neve már századok
előtt kinyilatkoztattatott Maiakiás próféta által abban az
iratban, mely régóta ismeretes a római nép előtt
Nem is kell mondanunk, hogy Malakiás nem irt
soha egy betűt sem, hogy egyik zsidó iró sem gyanította
vagy jelentette meg, hogy egykor a világon lesz egy
katholikus egyház, melynek feje, pápa név alatt, Rómában székelend. A profétia azonban csakugyan létezik,
csakhogy az nem Malakiás idejéből való, hanem a XVI.
századból, s szerzője csak azért tulajdonitotta azt Malakiásnak, hogy annál nagyobb hitelre tegyen szert. Ez irat
a pápák katalógusa, mely II. Celestinnel kezdődik (meghalt 1144.) s végetlen messzeségű jövendő századokig
folytatódik. Mindegyik pápa ki van benne jelölve, —
jól megértsük, — nem neve, hanem egy allegoriai jelmondat által, melyből hogy a nevet ki lehessen találni,
előbb jelentését kell kikeresni. E furcsa lisztában IX.
Pius utódja számára e jelmondat áll: » L u m e n i n
c o e l o . * Ebből a rómaiak azt következtetik, hogy a
közelgő conclave szavazata arra a bibornokra esik, a
kire e jelmondat legjobban ráillik s ez nem más, mint
Panebianco. A „Lumen in coelo" jelmondatból ekként
következtetik ezt: az ég tiszta világossága, — mondják
az ilyen rebus szeretők, — a szent ostya ; az ostya pedig
fehér kenyérből (pain blanc) van. E szerint IX. Pius
utóda Panebianco (betű szerint Pain blanc) leend.
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Ugy tetszik nekünk, hogy ez az okoskodás egy
kissé eretnekségre vezető ; mert ha az ostya az ég tiszta
világossága is, de nem az, mihelyt meg van szentelve ;
mert a megszentelt ostya a tridenti zsinat s az egész
kath. egyház tanai szerint nem kenyér többé, hanem :
maga az Istenség. Az ájtatos rómaiak okoskodása tehát
vétkes alapon nyugszik \ no de mindenki tudja, hogy
Róma nem épen orthodox. A francia klérus sokkal
inkább az.
Igaztalanok lennénk azonban, ha kinevetnok a hiszékeny rómaiakat. Hiszen protestánsok is vannak ilyen
fajták ; nevezetesen Angliában az orthodoxok között van
egy csupán profétia magyarázó iskola, kevesebb szellemdússággal ugyan, mint a rómaiak, de épen annyi hiszékenységgel. Az emberi szellemben rejlő természeti gyöngeség az, hogy fősúlyt fektet arra az időre, a melyben
él; azokra az eseményekre, melyek a jelenben történnek.
Igy ezek az angolok az ó- és uj-testamentomi úgynevezett látnoki könyvekből hiszik fölfedezni a jövő dolgát;
azt képzelik, hogy azok az események mindig csak a
jelenre vonatkoznak s azokban ezt megjövendölve találhatják- ők azokban a holnap történelmét keresgélik, most
élő embereknek képzelik, a kik ott szerepelnek, épen
ugy, mint a hogy a rómaiak Panebiancot megtalálják a
Lumen in coeloban.
Az angolok között legismertebb ilyen látnoki magyarázó Rev. Baxter. A múltkoriban Manchestex-ben olvasott
fel az Association Hall-ban egy értekezést, melyben az
ő magyarázatát ismerteti Dániel és Zachariás némely
profétiáiról. Miután megmagyarázta, hogy Nagy Sándor
hős tetteit fölül múlják, elhomályosítják a nagy Antikrisztus hőstettei, bizonyosan meg is fog ez jelenni a közel
jövőben. Baxter úr hozzá teszi azt is, hogy ez az Antikrisztus az ő meggyőződése szerint nem más, mint Napoleon (Jeromos) herceg. Ilyen formán pedig III. Napoleon fia föllépend az ultramontánok által támogatott
trónra Eugénia excsászárné segélyével; úgy a napoleoni
dynastia vérző sebe be lesz gyógyítva. Ekkor egy darabig uralkodván a fejedelem , a két ország, melyek Caesar Augustus birodalmát alkoták* szövetkezni fognak.
Ez homályos ; nem lehet látni, hogy a szerző, mely országokat. értett. Francia és Olasz vagy Francia és Oroszország vagy más? Itt a Baxter úr, ki oly jól tud mindent, egy kissé jobban meggyújthatta volna gyertyáját.
Akárhogy is, de ily szövetség leend gyümölcse a
mostani orosz-török háborúnak vagy pedig a közel jövőben levő francia-német háborúnak. E szövetség megkötése után azonnal megjelenend az Antikrisztus Jeromos
herceg. Az ő hirteleni fölemelkedésére befolyással lesznek
a demokraták, a sociálisták, a communisták. Látni való,
hogy Baxter úr az Antikrisztust, az Apocalypsis fenevadját nem azonosítja a pápával. De a kettő között mégis bizonyos rokonságot állit föl. Szerinte IX. Pius utóda
Panebianco nem lehet, hanem sokkal valószínűbb, hogy
Bonaparte Lucián bibornok fog fölemeltetni a főpapi

érzés gyorsabban váltotta fel, mintsem felszinre ne hozta
volna magával mindazt, amit félezreden át maga alá temetett, a gyanút, elkeseredést, az átkokat.
Roppant mérvű mozgalom indúl meg a lelkek birodalmában, mely már nem csak az értelmiség és vagyon
tetőpontján állókat, hanem a mindinkább emelkedő összes
polgári osztályt is érdekelte. Luther a tömeghez beszélt,
mint minden forradalmár, azt vitte belé mindenestül a
küzdelembe, mert érzé, hogy a nagyszerű reformkérdéseket csak a tömegre támaszkodva oldhatja meg.
A nyomda, mely mindeddig inkább csak curiosum
volt, a világrázó mozgalomnak közegévé szegődik. Luther
e nélkül aligha lett volna egyéb hires szaka,dár eretneknél. De a nyomda aegaeoni karjaival széles körben biztosítja befolyását, s diadalra segíti a papismus elleni
visszahatást, a gondolatszabadság eszméjét ép úgy, mind
önmagát. Mert a nyomdát is csak a reformatio emelte
ki a tudósok szűk köréből, csakis az tette az emberiség
közkincsévé, világ-átalakitó nagy hatalommá.
Az olvasás tanítása fokozott hévvel indúl meg, s
minél több tankönyv válik szükségessé. Általában véve,
a protestantismus az iskolákra s a biblia olvasására
fektetvén a fősúlyt, gondoskodnia kellett tankönyvekről
s a szent-írás anyanyelven való készítéséről, melyek a
nyomda által sokszorozva, lehetőleg széles körű elterjedésre voltak hivatva. Ennek ismét az lőn a következménye,
hogy a nép nyelvéből az irodalmi nyelv alakúit meg.*
Lelkesült kebelből előtörő, de igazságot visszatükröző szavak ezek, melyeket a könyv következő fejezetei
érdekeltségünket egyre fokozólag, teljesen igazolnak. Im
azon 28 könyvnyomtató műhely, melyek hazánkban a
16-ik század folyama alatt felállíttattak mind protestáns
kézben vannak, és még a 17-ik század folyama alatt is
mindössze 4 katholikus nyomda működik az országban.
Im a kitűnőbb nyomdák kezelői a 16 s 17-ik században, egy Abádi Benedek, Huszár Grál, Bornemissza,
Szenei Kertész Ábrahám, Breuer János, Misz-Tóthfalusi
Kiss Miklós protestáns lelkészek, püspökök, illetőleg protestáns egyetemeken képzett tudósok voltak. Igy szintén
a nyomdák hatalmas pártfogói, alapitói p. o. Nádasdy
Tamás, Rákócy György, Lorántfy Zsuzsánna, Debrecen
Szeben, Brassó, Lőcse, Eperjes és több más elősorolt
városok tanácsai egyszersmind a reformatio főpártfogóiként ismeretesek. Viszont tovább menve, midőn a 18-ik
században a sajtók megkevesbednek s a meglevők is
bilincsekbe veretnek; ugyan ekkor a hazai protestáns
egyház is legszomorúbb korszakát éli. Mig nem végre
midőn 2-ik Józseffel protestáns egyházunkra s általában
a szabad eszmékre, tudományos művelődésünkre szebb
napok virradnak, a nyomdászat történelmének is egyszersmind egy kedvezőbb korszaka kezdődik.
Valóban ezen kezünk alatti mű nem csupán a protestantismus, a tudományos műveltség, és a sajtó közötti
szoros összeköttetést mutatja kí cáfolhatlan tényekkel, de
egyszersmind hazai prot. egyházunknak sok tekintetben
apotheozisát képezi, és már csak ezen körülményeknél
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fogva is nagy érdekeltséggel olvastuk végig de egyszersmind örömmel ajánljuk olvasóink figyelmébe.
Mi magyar protestánsok szomorúan kénytelenfttetünk nem ritkán tapasztalni, hogy a protestáns lelkészek
s az ezekkel egy categoriába eső theol. tanárok fiai lesznek a legközömbösebbek hidegek protestáns vallásunk
és egyházunk iránt. Még sűrűbben tapasztaljuk pedig
azt, hogy hazánk egy-egy kiváló tudósában egy-egy meteor tűnik fel a tudományosság egén, mely ragyog, mig
az ég boltozatán van, de a mint letűnt, helyén -setétség
támad. Ugy tetszik, mintharaz apa, utódai szellemi örökségét
is anticipálta és elprédálta volna. Verebek ülnek a sasok fészkeiben. E munka olvasásakor azonban meggyőződhetnek
az olvasók, hogy ezen tapasztalattal szemben vannak fényes ellentétek is. Az a nemes lelkesültség, mely az apa
kebelét úgy a protestáns szabad vallásos eszmék, mint
általában a politikai és társadalmi téren felmerült szabad
nézetek és intézmények iránt lelkesítette és lelkesíti, talán
még fokozott mértékben hevíti a fiú szivét, és az apa
kiolthatlan tudomány szomja, lankadatlan szorgalma kedves
örökségképen szállt át a már eddigelé is jelentékeny eredménynyel fáradozó fiúra.
FARKAS

JÓZSEF.

B E L F Ö L D .

Kárpátalja a magyar rónának!
Minden izom és ideg feszül bennünk a bizonytalanságnak miatta, mely borong Bulgária véráztatta téréi fölött. Alig bírunk egyébről beszélni mi is itt a magas
Kárpátok aljában, mint a vitéz testvérnemzet hősi csatáiról,
aggodalmat keltő jövőjéről, melyhez ösztönszerűleg érezzük
és tudjuk a magunkét is kötve : hát még Ti ott a magyar
sík rónán lakó atyafiak és hitsorsosok, kiknek már véretek
is — a talaj és éghajlatnál fogva — erősebben pezseg,
hogyan tuduátok Ti ott a közelben egyébről társalogni
egymás között, mint a szomszéd vitéz nemzetnek világot
bámulatba ejtő hősi védharcáról, kiknek — sajnos — nem
mehettek segítségére, a közös ádáz ellen letiprása végett.
Oh, ha most a magyar állam független volna, kiáltjátok
a nagy száműzöttel! De lia már nem mehettek szablyával
kezetökben segítségökre : örömmel látjuk, miként siettek
és igyekeztek különösen derék nőitek s kitűnő hölgyeitek
által azoknak anyagi és erkölcsi támogatására ! Biztosítunk
ugyan, hogy e tekintetben mi sem maradunk hátra, de
más részről bármennyire népszerű legyen is az adományok
gyűjtése a török sebesültek számára, kockáztatok egyházközségünk tótajkú hivei érdekében egy esdő szózatot én
is Ti hozzátok !
„Proximus ardet Ucalegon" az igaz : s az okos
ember siet kigyuladt szomszédja segítségére, de csak miután megtette hamarjában itthon is az óvóintézkedéseket,
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hogy saját hajléka is könnyen a lángok martaléka ne i a mikor az elvetett mag meghozza kamatját és gyümölcsét még pedig sokszorosan, S annyi igaz, hogy jobban
lpgyen.
akár a török testvéreknél sem helyezitek el filléreiteket,
Mig liát szemetek és figyelmetek kirekesztőleg Bulmint ami tótjainknál, kiket ha sikerül lassan ismét némegáriára van irányozva: ne feledjétek, hogy esküdt ellentekké tennünk, annyi az atyámfiai, mintha magyarokká
ségünk lábai alól mindeneknek előtte saját honi talajunkon
tettük volna.
kell a földet kirántani. Mert rég készítgeti e talajt a
Mert annyit mondhatok, a nélkül, hogy a „propria
maga számára, melyre alkalmas időben bozontos lábát
laus sordet" vádjába essem, miután én is magyar vidékről
megvethesse. — A Szepesség kitűnő magyar szellemű
ide szakadt afféle „jött ment" ember vagyok, olyan manémetjei ugyanis egy idő óta ijesztőleg tótosodnak : melygyaros érzelmű hazafiak Debrecenben sem teremnek, legnél — természetes — az oroszlányrész a hazafias r. kath.
alább nem külömbek, mint ezek a derék hazafias érzelmű
papságot illeti, mely lelkiismeretesen követi Kolonics amaz
szepesi sógorok! Ne hagyjátok, ne engedjétek hát, hogy
épületes tanácsát: „Facias Hungáriám captivam, deinde
magvaszakadjon, pedig a megdöbbenésig fogynak, illetőleg
mendícam, postremum catholicam
Szmizsány, Harikóc,
tótosodnak : nyújtsatok atyámfiai segédkezet, s filléreitek
Illésfalva, Markusfalva, a Máriássyak Ősfészke, Csötörtöksegélyével bújtassuk ki lassan-lassan gúnyájából, régi
falva, Káposztáivá és több más falva, annak előtte prot,
zsinoros s hozzá magyaros szabású dolmányába ezt az
és tiszta német mezővároskák és helységek voltak, ez
Isten adta német eredetű gunyás tótot! De hogy a bajunidő szerént — fájdalom — tótok és katholikusok !
kat is elmondjam, hát az bizony sem nem több sem nem
lllésfalván, mely mint filia Iglóhoz tartozik, van
kevesebb,
mint az : hogy van vagy 7000 frt adósságuk,
még 140—150 hivünk, mind tót; az utolsó vén asszonyt,
melynek
kamatjait
sem bírják fizetni szegény tótjaink,
a ki még németül jól beszélt, 5 év előtt temettem el.
miután
mult
évben
egy
irtózatos tűzvész mindenöket elCsoda, hogy még ellen birtak állani ez emberek a folyhamvasztván, magokkal is jótehetetlenek. E rendkívüli
tonos ostromoknak, kik különben is csak névleg voltak
csapás
a levitát, tanítót is, kinek imoláját és iskoláját alig
protestánsok.
fejeztük
be, már ott találta, neki is mindene a tűz marBe is láttam, hogy itt „perieulum in mora" vagyok,
taléka
lett
: s így ujabb terheket, ujabb adósságot csavart
azokáért rábírtam a derék, minden áldozatra kész nemes
a
kérlelhetlen
végzet nyakunkba. Mi legyen szegény tótiglói egyházközséget, hogy haladéktalanúl levitát állítson
oda. Természetes, hogy részemről a legnagyobb áldozat jainkból, 'ha ti magyarok, németek és tótok nem segítitek ?
kivántatik: mert hát ki a célt akarja, akarnia kell az
eszközöket is, A cél mindenesetre szép és dicséretes, de
az áldozat úgy az anyaegyház részéről, mint különösen
részemről tetemes.
E célt tekintve, le kellett tehát mondanom a levita
részére, azon szembeli fizetésről, melyet nekem a hívek
eddig fizettek. S jóllehet egy szegény pap és tanárnak
15 mérő gabona s 40—50 frt stóla tömérdek áldozat, de
a célt tekintve megtettem : annyival inkább, mert mint
kezdeményező az anyaegyházat nagyobb vállalatra bírtam,
mint egyelőre mutatkozott, vagy magam óhajtottam, illetőleg terveztem.
Azonban a ki azt hiszi, hogy kényelemből tettem,
mert kevesebb a teendőm : az feledi, hogy a szegény
prot. pap, ha még oly kényelemszerető is, még sem lehet
oly lelkiismeretlen, s családja anyagi érdekeivel annyira
nem gondoló, hogy különben is szerény jövedelmét évenkénti 100 frttal csak oly könnyedén csorbítsa. Kényelme
volna-é nagyobb vagy lelkiismeretlensége ? Gondolkodjék
ki hogy akar, »die Gedanken sind zollfrei", én tudom,
hogy csak is a cél és ügy iránti érdeklődésből voltam
hajlandó ezen tetemes áldozatra.
Azonban e kitérés nem is tartozik tulaj donkép a
t. közönségre, hanem igen is az, a mit ennek iitánna
mondani, illetőleg kérni akarok; mert hát csakugyan
koldulni akarok tótjaim részére, a kik nyakig úsznak a
bajban. Ne hagyjátok atyámfiai ezeket a jóravaló tótokat
elveszni. Saját nemzeti érdekeink követelik, hogy a mit
csak lehet foglaljunk el, jöhet idő, s ki tudja mily hamar,

Mit esengjek és könyörögjek sokat? írva vagyon:
„a kinek adatott, osszon abból anuak, a kinek nincsen",
„Mindenekkel jót tegyetek, de kivált hitetek sorsosival!"
A mikor tehát a török testvéreket segítitek, a morzsalékokból nekünk is juttassatok !
Kedves szolgatársak, testvéreim az Úrban, lelkészek,
magyar, német és tót ajkúak, siessetek, az egekre kérlek,
valamit emelinteni terheinken ! Bizony, bizony, ha nem
érkezik gyors segítség a szélrózsa minden irányáról, öszszeroskadunk a teher alatt, fia Orosháza, Szarvas, Csaba,
Soprony, Debrecen, Szentes, Pozsony, Cegléd és Túr, s
a többi száma nélküli nagyok jó példát adnak, látván az
apróbbak is, sietni fogják követni példáitokat, hogy veletek együtt dicsőítsék és dicsőítsük az Urat, a ki módot
adott, hogy segítsétek megközelítni ama nagy és szép
célt, melyet magunk elébe tüztünk. A szeretetnek Istene
szentelje és buzdítsa szíveiteket a könyörületességre !
JESZENSZKY

PÁL,

lelkész-tanár.

KÜLFÖLD] EGYHÁZ ÉS ISKOLA.
A német prot. egylet nyilatkozata.
A Berlinben összegyűlt prot egylet delegatusai a
jelen egyházi szenvedélyes harc alkalmából a következő
nyilatkozatot adták ki

Samu, Göncy Pál, Görgey János, Gyárfás István, Hajdú
József, Hajós József, Kandó Kálmán, Kiss Károly, Madas
Károly, Magyar László, Medgyaszay István, Nagy József,
Nyeviczkey József, gelléri Szabó János, Szathmáry Lajos,
Szilágyi Sándor ügyvéd, Tbaly Antal, Tisza Lajos, Tóth
Lőrinc, Várady Károly és Végh Ignác.
* Zemplénmegye bizottsági tagjaivá megválasztattak: Abaházi József olasz-liszkai, Erdélyi Sándor magyarjesztrebi, Fejes István s.-a.-újhelyi, Lengyel József, kisazari, Olajos Pál gesztelyi, Rác Lajos mádi, Soós József
erdő-bényei, Szalontay István perbenyiki, Terhes Barna
sárospataki, Ujlaky János lasztoméri és Vitányi Miklós
csanálosi ref. lelkészek.
* Takács Ferenc ev. lelkész győrmegyei Kapi,
Bödöge és Sövényháza községek részére ideigl. iskolalátogatóvá neveztetett ki.
* Tornamegyében a következő ref. lelkészek ideiglenes iskolalátogatókká neveztettek ki; Gyarmathy József Petri és Józsvafő, Kapossy György Jablonca és Derenk, Kerekes Károly Egerszög és Kápolna, Lükő Béla
Szádellő, Udvarnok, Görgő, Almás és Körtvélyes, Vajányi
Lajos Dobódéli, Perkupa és Varbóc községek J észére.
* A sárospataki ref. főiskolában, a „Miskolc"
értesiiléie szerint, jelenleg a f r a n c i a nyelv és irodalom teljesen szabad választás alá eső előadásokat nagy
szorgalommal 48-an hallgatják, ami igen örveudetes
emelkedés a tavalyi 20 létszámhoz képest. Igen óhajtandó lenne ha a legcivilizáltabb nemzet nyelve mellett
a kelet kulcsa, a t ö r ö k nyelv is előadatnék mind
Patakon, mind Debrecenben. Különben is a magyar
érdekekre nézve fölöttébb kívánatos török nyelv és irodalomhoz értő jeles orientalistánk működik mindkét helyt:
Debrecenben Lugossy, Patakon Kun Pál. Egy nemzet hálája és rokonszenve kisérné az általok nyitandó török
nyelv és irodalmi tanfolyamokat.

tyából végső parázsa is elhamvadt, meghatva ugyan, de
könnyebb szívvel vettük a nem váratlan katasztrófát, mert
készülve voltunk reá, sot ián a keresztyéni részvét egy
nemével óhajtottuk a megnyugtató halált annak, a ki úgy
is rég meg volt már halva a világnak.
A kegyeletnek s a hű munkások iránt köteles tisztelet érzetének vélek eleget tenni, ha életéből néhány
vonást ide rajzolok s e töredékes rajznak egy üres lapot
kérek a szerkesztőségtől.
A k.-somogyi ref. egyházmegyéhez tartozó feísőnyéki egyház egykori lelkésze, id. Pap Sámuel úr, született Révkomáromban 1803. február 25-én. Atyja Pap
János aranyműves, édes anyja Buday Juliánná volt, kiknek
szülői gondozása s felügyelete alatt kezdte meg az elemi
iskola tanulmányait; a gymnasiumi tanfolyamot szinte
Révkomáromnak akkor jó hírben álló gymnásiumában
elvégezvén, a bölcsészeti s theologiai tudományok hallgatására, Pápán, a nagy Márton István s Góth Ferenc
lábainál telepedett le s tanulmányait e nagy szellemek
hatása alatt oly jó sikerrel végezte, hogy azon anyaiskolában köztanítóvá, majd egy év múlva a gyönki gymnasium correctorává választatott, alapos képességeire való
tekintetből. Innét Tassra ment, a Földvári családhoz
nevelőül s úgy ezen mint elébbi működési köreiben, megnyerte a közelismerést és méltánylatot. Ezután néhány
évet káplánkodással töltvén el, 1835-ben Bábonyba, három
év múlva Túrba, onnét Endrédre s végre 1853-ban FelsőNyékre választatott lelkészül s itt működött tényleg egész
1871-ig, midőn szélhűdés által sújtatván, a magát munkaképtelennek érzett férfiú letette hivatalát s a helyére rendes
lelkészül megválasztott, de a halálban őt — fájdalom egy évvel megelőzött kedves fia, néh. ifj. Pap Sámuel
szárnyainak árnyékában, nyugalomba vonult, s ugyanitt
húnyt el a folyó év október 6-án.

A 74 év súlya alatt összeroskadt agg szolgának
élettörténete e pár szóban fejezhető ki legjellemzőbben:
apai gond, munka és szenvedés. Igaz, hogy a legtöbb prot.
lelkésznek ez a sorsa, ez az osztályrésze, de id. Pap Sámuelnek tán mégis túlbővmértékben jutott ki mindegyikből. Lelkipásztori működése zajtalan, de folytonos s eredményében áldásos hatású vala ; a hangya türelmével s a
méh szorgalmával fáradótt, dolgozott egyháza szellemi
s anyagi emelésén és a felső-nyéki egyházat, melyet az
adósságokban mélyen elmerülve talált, néhány évi ott
léte után nem csak megszabadította e terheitől, hanem
számára jelentékeny tőkepénzt teremtett, melynek segélyével — hozzjárulván a jelentékeny adományok, ajándékozások is — lehetővé vált a romladozott egyházi épületek
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célszerűbb kiújíttatása, a templom külső s belső betisztogatása, sőt a papi hivatalban őt követett fiának is csak
Idősb Pap Sámuel emlékezete.
azért sikerült egy egészen új s díszes iskolát s tanítói
lakot
építtetni, mert a bölcs atya jól nevelte azt a népet:
Mult évben temettük el a jó fiút, most nem régiben
a
fiúnak
önként ölébe hulott a gyümölcs, melynek fáját
meg az atyát, ki azóta égre szegezett szemekkel folyvást
az
apa
nevelte
s gondozta. — Tán nem túlzok, ha állívágyódott az Ő szerelmes fia után. Akkor a szótlan meg- ,
tom, hogy a f.-nyéki ref. egyházat, az api és fiú Pap
döbbenés kínos érzete nehezült lelkünkre, az ifjú láng
hirtelen kialvása felett; most, hogy az alig füstölgő gyer- | Sámuel emelték mostani rendezett s virágzó állapotára.

* Pályázat. A kassai tápintézeti alaphoz tartozó
alapítványoknál az 1877/8-ik tanév kezdetétől öt ösztöudijállomás jött üresedésbe, évi 120 forinttal ; ezek közül
a Balassa Zsuzsánnaféle alapitványhoz tartozó két ösztöndíj állomás protestáns tanulók által is elnyerhető. A folyamodványok kellően felszerelten f. évi december 25-ig
az illető iskolai igazgatósághoz, ettől pedig 1878. január
25-ig a vallás- és közoktatásügyi ministeriumhoz felterj esztendők.

pislogó mécdet, inig f. évi hó októbet 6-án végleg ki
nem aludt az.
Mint embert, szelid, alázatos szív s tiszta lelkülete
mint papot mély vallásos kedély, szilárd hit, őszinte
tudományszomjjal párosúlva, jellemezték s minden tekintetben elmondhatni róla, hogy benne a légi kálvinista papi
gárda egyik tisztes alakja dőlt ki. — Munkakedvét s
tudmányszomját még az utóbbi súlyos években is láttuk
fel-felcáillámlani s valóban meghatóan felemelő volt látni
és hallani, a mint az a bénúlt aggastyán, reszketeg kézzel
irta a külföldi prédikációk fordítását s egy vallásos sziv
lelkesültségével — néha sírva és könnyezve — magasztalta
azok szépségeit, az ifjabb nemzedék előtt. Most már
kiesett kezéből a toll, melyek zsúfolt betűit tán csak
maga olvashatá, de legalább meg volt az az áldott hatása,
hogy a léleknek önmagára szegezett tekintetét olykor
külre irányozta, gyötrő unalmában szórakoztatta.

Egyházi gondjaihoz ráadásul, de vigasztalásul ís
csatlakoztak az évről-évre növekvő szülői gondok, a
mennyiben népes család feje levén, öt férfi gyermek neveltetéséről kelle szerény papi fizetéséből gondoskodnia
s ezenkívül leánygyermekeit is illő házi nevelésben részesíteni. A mi sok prot. papi családnál — fájdalom —
megtörténik, itt is gyakran megtörtént: anyagi szükséget látott, nélkülözött maga az apa gyermekeiért s azok
boldogságáért, de szívesen tűrte azokat s gyermekeiért
kész volt bármely áldozatra. És s legjobb atyának nem is
hullottak verítékei hiába, a nagy önfeláldozásnak nagy
l'5n jutalma is, midőn élte súlyos alkonyán, tudományos
pályákra nevelt gyermekeit, tisztelt állásokban, önállóknak
láthatta. S csakis ez a jutalom a gyermekeiben való
atyai öröm kárpótolhatta szelid lelkét, azért a sok keserű
pohárért, a mennyit hanyatló éveiben kezébe adott a gondviselés. Sok más gyenge lélek megtörött volna annyi
veszteség s csapás súlya alatt; az ő hite s lélekereje,
mint a pálma, csak erősült általok. — Elvesztette először hű élettársát, azután férjes leányát s midőn az ezen
veszteségek által okozott sebek, a gyógyító idő keze alatt,
már-már hegedni kezdeLtek volna, akkor magára következett a végzetes katasztrófa, a szélhűdés, mely az
elébb izmos férfiúnak testi sőt részbon lelki erejét is
megbénította. Ez időtől fogva hat év hosszú idő egy
nyomorultnak! mint egy élőhalott, mint sirból hazajáró
lélek, sinlődott kedves gyermekei körében, kik példátlan
hűséggel s gyengédséggel ápolták s gyámoliák erőtlenségeit. Jött végre a legnagyobb próba, a legsúlyosabb
veszteség. Agg apjának támasza, szeretett fia s hivatalutóda ifj. Pap Sámuel egy sorvasztó betegségnek lett
áldozata s az e feletti megrendülés és tán az a gondolat
is, hogy a részére felajánlott kegy-év leteltével ott kellend hagynia azt az egyszerű hajlékot, honnét ő — mint
örömei s fájdalmai tanyájáról — csak ama csendes városba óhajtott kiköltözni, egyre emésztették a gyengén
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Temetése, mint egész élete a boldogultnak, megható de egyszerű vala s okt. 8-án ment véghez. Egykori
hivei, kiknek kegyeletéhez egyéb tekintetben sok szó
férhetne, annyit mégis megtettek, hogy az agg szolgát
kikísérték a nyugalom helyére. Minő érzésekkel ? azt
nem tudjuk, nem is kutatjuk. Hanem az már kínos benyomást tett reánk, hogy az egyházmegye lelkészi karát,
a helyi lelkészen kivül egyes-egyedül csak alólirott képviselte, nem tudjuk mi okból. A háznál imát Kálmán
József hídvégi lelkész úr, a szomszéd egyházmegyéből,
mint a boldogultnak régi öreg barátja; a templomban
gyász- s a temetőben sírbeszédet alólirott tartott.
A tisztelőkön s jó barátokon kivül, gyászolják az
elhunytat gyermekei: Lajos kajászó-szenlpéteri lelkész,
Gyula verebi tanitó, Gábor m. kir. honvéd főhadnagy s
bonyhádi s.-szolgabiró, Gusztáv fülöpszállási tanitókáplán
s Lujza és Karolina hajadonok.
Adjon nekik az ég vigasztalást, a sokat szenvedettnek pedig enyhet és nyugalmat! K Á L M Á N G Y Ü L A .
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A belső-somogyi ev. ref. egyházmegyében két segédlelkószi állomás van ürességben. A kik jelentkezni kívánnak, a theologiai tanfolyam bevégzéséről,

úgy szinte szolgálati éveikről szólló bizonyítványaikat

folyó évi december hó 22-dikóig alólirotthoz küldjék, utolsó posta Csökő!.
Oly jelentkező is elfogadtatik, ki még csak lelkészjelölt és vizsgát nem tett.
Évi

fizetés:

élelmezés,

tisztességes

lakszoba,

fíítós, mosás és

világításon

kivül

készpénzben a

minimum 5 2 f r t , maximum 8 0 f r t .
Kelt Csökölben, 1 8 7 7 . december
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Mezey
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Pál,

esperes.
Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos : Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs : F a r k a s József.
Nyomatott: Deutseh M.-féle művészeti im.éswt Budapest, Bálvány-utc.za 9. sz. a.

Mai számunkhoz König R. lelkész „Vallásos iratok magyar nyelven" cimii árjegyzéke van mellékelve.

székre; és hogy az Antikrisztus megjelenése összevágjon
a Bonaperte család egyik tagjának a római széket elfoglalásával, Bonaparte Lucián bibornoknak mint pápának kinevezése megerősítendi az ő Dánieli magyarázatát.
A többi sem kevésbé ostobáeska. Mikor a császári
exherceg a trónon, Bonaparte bibornok pedig pápa leend,
akkor Napoleon Jeromos herceg, a demagogok kegyelméből Antikrisztus, a zsidókkal hét évre szövetséget köt.
E hét éves korszak második felében Jeruzsálembe
teszi székhelyét; akkor lesz meg az Armaggedoni nagy
ütközet, melyben a lovak vakok, a lovagok pedig bolondok lesznek s oly tömérdek ember el fog hullani, hogy
azok eltakarítására hét év kivántatik.
Hej ! akkor lesz ám sok dolga a Veres Kereszt és
Veres Hold társulatoknak! Igaz, hogy holmi skeptikus
azt az ellenvetést is tehetné, hogy hiszen ha egy hullát
a szabad ég alatt hagyunk, hét év múlva nem találunk
abból egy maroknyi eltakarítani valót sem ; ámde Baxter
úr nem az az ember, a ki ilyen pontos vizsgálgatás által
meghagyná magát zavartatni, hiszen mindenki tudja, hogy
a hét számnak bűvös ereje van.
Ennyiről vagyunk értesülve Baxter úr fölfedezéseiről, és profétiáiról vagyis inkább bolondságairól. Egyetlen egy müveit angol sincs vele egy véleményen. De
van egy másik is, a ki meg ugy találta, hogy az Antikrisztus, az Apocalvpsis fenevadja nem Napoleon herceg,
hanem Gladstone. Ez meg azzal bizonyít, hogy a Gladstone név görög betűkkel írva 666 számot tesz ki, a mi
az Apocalypsis szerint a fenevad összege.* Ennek meg
ellene szól az, hegy az angol szabadelvűek vezére nevének utolsó e betűjének, hogy kijönne a görög 8, hoszszúnak kellene lenni, holott itt az e rövid, ami pedig
csak 5-öt tesz, s igy a Gladstone név görög számítás
szerint csak 663 at tesz ki, nem pedig 666-ot. Csakhogy
az ilyen ellenvetés az ilyen szép föltalálások szerzője előre
nagyon szánandónak látszik.
Megvalljuk, hogy az efféle babonáskodás, melyet
némely angol affectál, ép oly szomorú, mint a Lourdesi
vagy a Marpingeni. Nevetségessé teszi ez s pedig a legméltatlanabbul az ó-testamentom költői elbeszéléseit. A
tömeg — mely nem tudja, hogy Dániel és Zachariás
nagyszerű hasonlatai épen Baxter úrra illenek legjobban
— gúnyt csinál belőle, épen azért minden protestánsnak
kötelessége az efféle illuminált emberek illetlen ábrándozásait, határozottan és hangosan visszautasítani.
A

Renaissance után

HETESY

VICTOR

lelkész.

A

p r ó s á g o k.

A szabadelvű lapok jól forgassák magukat. A klerikális lapok most fognak csak velők nagyban concurrál* Tudjuk, hogy a görögik nem ismerték a mi számjainkat s
a számok Írására az ő abc.-jük betűi szolgáltak, melyek közül mindegyiknek meg volt határozva a maga értéke.

hatni, mivel néhány katholikus olyan eszközt, talált ki,
melylyel lapjaik számára biztosítják a sok előfizetőt s
a kedvező eredményt; ez az eszköz pedig nem egyéb,
mint az, hogy újságaik számára egy patrónus választassák a mennyben. E szerencse Assisi szt,-Ferencet érte,
a ki „megmenté a földet a hugenotta-féle rothadástól "
Az Unita catholica olasz lap óhajtja, hogy ez a szent
legyen a „II i r l a p i r ó k p á t r o n u s a."
Ezen
ügy azonban még nincs teljesen bevégezve. A szentszék
hihetőleg ugy találandja, hogy a sajtó oly veszedelmes
modern találmány, mely nem méltó arra, hogy mennyei
pártfogója legyen.
*

*

*

Szt.-Péterváron 24 különféle elnevezésű a nemzetiségű plébánia vagyis p r o t e s t á n s e g y h á z van. De
különös, hogy míg ott található német, finn, lengyel,
est, hollandi, isvéd, angol, francia egyháa stb., hiába keresne
az ember olyan orosz egyházat, melyben az evangeliom
orosz nyelven prédikáltatnék. Ennek az az oka, hogy az
ország törvényei tiltják olyan orosz egyház alakulását,
mely nem az orthodox rítushoz tartozik.
Legvirágzóbb egyházközségeik a német lutheránusok és reformátusoknak vannak, melyek jelentékeny
fejlődésnek indultak.
A Szt.-Péterváron létező protestánsok száma 89,551,
HETESY

VIKTOR.

I R O D A L O M .
—bg.— Szemle a revideált énekes könyv dallamai
és szövegei felett. A magyar ref. énekvezéreknek, orgonistáknak, tanítóknak, műkedvelőknek, általában énekügyünk
barátainak tanulmányozásul I v á n k a S á m u e l , főiskolai ének- és zenetanár. Sárospatak. Kapható Eperjesi
József bizományosnál. 1877. 8-r , 76 1. Ára 30 kr. —
Ezen közelébb megjelent kis röpiratban a tiszántúli helv.
hitv. egyházkerületi bizottság által revideált énekeskönyvet
veszi a jeles szerző birálat alá; részletesen és ritka
szakértelemmel kimutatja a hibákat, melyek a bizottság
munkálatának értékét nagyon is kétségessé teszik. Ivánka
Sámuel tetőtől talpig szakember a protestáns egyházi
énekügy terén ; magvas, alapos cikkei, melyeket e tárgyban irt, a protestáns közönség előtt ismeretesek. Mostani
felszólalásának is minden során meglátszik a szakember
teljes tájékozottsága s épen ezért reméljük, hogy e felszólalásban közlött véleményei és indítványai felett az
illetékes körök nem fognak napi rendre térni, hanem
fontolóra veszik azokat egy ujabb munkálat készítésénél.
Különben Ivánka szerint az énekes könyv revideálásának
azon módja sem helyes, melyet a tiszántúli egyházkerület
követett. A revideálást szerinte egy, az összes egyh.-kerületek részéről egyetemesen kinevezett szakértőkből álló
bizottság eszközölje. E bizottságnak feladata volna min-

mint ilyeneknek módjukban áll saját gazdaságukban
denekelőtt indítványba hozni, hogy a Prot. Egyh. és Isk.
érvényesíteni Kubinyi jóravaló és üdvös eszméit.
Lapnak legyen egy melléklapja, melyben közöltessenek
Dömötör János hátrahagyott műveire, Baksay Sánegymásután a revideált énekek, hogy azokat, mielőtt az
dor, Baráth Ferenc, Nagy Miklós és Szász Károly, előénekeskönyv megszerkesztetnék, a szakértő közönség
fizetési felhívást bocsátottak ki. Sajtó alá rendezik a
megbírálhassa. A legmelegebben ajánljuk e röpiratot s
korán és gyászosan elhunyt ifjú író műveit, melyek legaz abban foglaltakat mindazoknak a figyelmébe, akik
nagyobb részt költemények s csak kis részÖk jelent meg,
énekügyünk megmérhetlen jelentősége iránt érzékkel birmig a nagyobb rész, s ezek közt vannak a legjellemzőbbek,
nak, s énekes-könyvünk reformja iránt érdeklődnek. Kérmost lát először napvilágot. Az eredeti verseken kiv ül
jük egyszersmind az ahhoz értőket, hogy Ivánka véleménye
mintegy 25 fordított költemény lesz a kötetben, s azonalapján szóljanak e tárgyhoz. Mi, amennyiben terünk
kívül néhány prózában irt dolgozata. E kötet irodalmi
engedi, szívesen adunk helyet az obje.ctiv felszólalásoknak.
emléke s egyszersmind szellemi hagyatéka lesz az elkölMég csak annyit, hogy a füzet kiállítása igen szép,
tözöttnek. A hozzávetés szerint 12—13 ívből fog állani,
becsületére válik a sárospataki főiskola derék, ügybuzgó
dec. végén jelenik meg s előfizetési ára egy fűzött pélnyomdászának, Steinfeldnek. Különösen a szöveg közé
dánynak 1 frt. Az előfizetési pénzek vagy utánvétel1
nyomott hangjegyek igazolják dr. Ballagi Aladárnak
megrendelések e hó 25-éig a Franklin-társulathoz külközelébb megjelent művében kifejezett azon dicséretét,
dendők.
melylyel Steinfeld hangjegynyomását kiemeli.
Iparos naptár az 1878-ik évre. Szerkeszti G e l l é r i
Az okszarü gazdálkodás alapelvei. Kezdő- és kisM ó r . 3 dik évfolyam. Budapest, Franklin-társulat. Ára
birtokosok számára. Válogatott források nyomán számos
50 kr. — Egyike a leggondosabban szerkesztett naptáábrákkal irta K u b i n y i L a j o s . Budapest, 1878. Franraknak, benne közlött s a hazai nemzetgazdasági irodaklin-társulat. Ára 1 frt 60 kr. — Magyar-Erdélyországlomban ismert nevű íróktól származó cikkek sok tanulságos
ban 100 holdig terjedő kis birtokok terjedelme közel 17
anyagot tartalmaznak az iparosokra nézve. Ennélfogva
millió holdra rug, mely körülbelül 1 millió 800.000, többóhajtandó, hogy e naptárat minden tanulni vágyó iparos
nyire családos birtokos kezében van, vagyis az országnak
közel 1 /3 része kisbirtok. Van tehát föld elég, munkaerő, megszerezze magának. Akkor, amidőn az iparosok szakoktatása annyira el van hanyagolva nálunk; legalább
igavonó marha és haszonállat is több áll a kisbirtokosok,
az ehez hasonló népszerű ipari olvasmányok terjesztését
minta nagy birtokosok rendelkezésére, s a kis birtokok még
kell elősegitenünk. A naptár tartalma : Munka és ipar.
sincsenek még csak annyira okszerűen sem művelve,
Iparszabadság, szakoktatás, kényszertársulás, Mudrony
mint a nagyobbak. Ezen tényből kiindulva, Kubinyi
Somától. Az általanos ipartársulatok szervezéséről, Gelléri
Lajos most megjelent művében utasításokat ad kis bír
Mórtól. Délkeleti kereskedelmünk érdekében, Kubinyi
tokosainknak arra nézve, hogy miként gazdálkodjanak
Lajostól. Iparstatistika. Zimmermann János, Benkő Istha — a müveit külföld példájára — nagyobb eredményt
ván, Gyubek Lajos, Grell Mór. Riehler Károly, Nigrényi
akarnak fölmutatni, sorba veszi a mezőgazdasági ipar
Pál, Bejezi József iparosok életrajzai. Dr. Szabóky Adolf
egyes ágait : a baromfi-, házi nyúl-, sertés-, ló-, méhteéletrajza. Körmenetek a céhtáblával, Dr. Rómer Flóristólnyésztési, a kertgazdaságnak egyes ágait s kimutatja,
A communismus és socialismus, Lévay Imrétől. Az ipahogy a mezei gazdaság egyes ágaiban mit lehet és mit
rosok betegségeiről, Dr. Sátidorffy Miksától. Hogyan lekell tenni s különösen kiterjeszti figyelmét az emiitett
het jólétre vergődni ? Freedley után.
iparágak technikai oldalára. Nincs itt helye szerzővel
a fölött vitázni, váljon amaz iparágak fölbomlása, vagy
ami ezzel egyértelmű, a belterjes gazdálkodásra való áttérés a mi viszonyaink közt elérhető-e ; de az bizonyos,
hogy kisbirtokosainknak, habár a munka erő — tőkehiány
KÜLÖNFÉLÉK.
és egyéb okoknál fogva intensive gazdálkodniok még most
nem lehet is, —- birtokaikat okszerűbben kell kezelniök,
* Lelkészválasztás Az ér-keserűi ref. egyház (érmint eddig s a rendelkezésükre álló termelési tényezőket
melléki
e.-m.) Fazekas Imre ottani scgédlelkészt, rendes
jobban föl kell használniok. Es erre nézve sok becses és
papjává
választotta meg.
gyakorlati utasítást találnak Kubinyi müvében. Kubinyi
* Tabajdy Lajos szatmári ref. lelkész a városi
mint író világrenditő eszmékkel nem gazdagította s aligha
képviselőtestület
tagjává választatott.
is fogja gazdagítani a világot; de sok egésséges, gyakorlati
eszméje van, melyeket népszerű nyelven s igazi lelkese* A budapesti ref. egyház a legközelebbi három
déssel, meggyőzőleg képes előadni. Ebben áll az ő érdeme,
évre a következőleg alakította meg egyháztanácsát : főgondnok gróf Degenfeld Imre, algondnok Lónyai Gábor,
mint íróé; s ezen véleményünket felőle megerősitette
házgondnok Nagy József, főjegyző Szilágyi Sándor, pénzjelen munkája is. Ajánljuk e munkát lelkészeink és tatárnok Magyar László, egyháztanácsnokok : Ballagi Mór,
nítóink figyelmébe, kik a mellett hogy a nép gazdálkoBeöthy Zsigmond, Bereznay István, roffi Borbély László,
dását okszerűbb irányba terelni első sorban vannak hiDapsyr Vilmos, Fogarassy János, Gerenday Antal, Giczey
vatva, maguk is nagyobbára egy-egy kisbirtok kezelői s
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Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. december 16.

PROTESTA1TS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
E l ő f i z e t é s i ellj :

S z e r k e s z t ő - és

KI A D Ó - H I V A T A L :
V I I I . k e r . M á r i a - u t o a 10. sz. I . em.

Helyben házhozhordással 8 vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

Hirdetések dija:
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Előfizetési felhívás
» PROTESTÁNS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP"

1873-dik évi, huszonegyedik évfolyamára-

Előfizetési
Egész évre 0

forint, félévre 4 : forint 5

dij:

0 kr, negyedévre 2 forint S

S kr.

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Budapesten,

1877. december hóban.

Főmunkatárs:

Farkas

József.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

Dr. B a l l a g i

Mór.

az u j idők minden modern törekvésére s intézményére ; a katholikus egyházi lapok kifogyhatatlanok
a szabadelvüség káromlásában. Ritkán akad oly szám
Szabadelvüség és római katholicismus, meglehekezünkbe a szent lapokból, a melyben legalább is
tős messze állanak egymástól, legalább az utóbbi
félezred év alatt. Nem is csoda. Mert hiszen a ka- egy cikk ne volna szentelve annak kimutatására, hogy
századunk minden baja és nyomorúsága az anyagi
tholicismus vezérférfiainak, a papoknak, s ezek élén a
pápáknak éppen az által sikerült a középkor első mint szellemi s erkölcsi téren kizárólag korunk szafelében az összes nyugoti keresztyénséget föltétlen badelvűségéből ered, hogy az eláradott nagy vallástalanság, hitközöny, a nagy corruptio mind édes
hatalmuk alá hajtani, hogy a szabad szellemet úgy
szülöttei azon liberalismnsnak, a mely ezelőtt negyedaz egyházi s vallási, mint a politikai s társadalmi
félszáz évvel létrehozta a reformatiót, az utóbbi száz
téreu teljesen elfojtották, következőleg, ha a szellem
óv alatt pedig az alkotmányos kormányalakokat, ós
ezen idő óta bármely irányban a reá rakott bilinaz ezekkel együtt járó, vagy ezekből folyó modern
cseket széttördelni, szabaddá lenni törekszik, elkerülintézményeket. És ha a liberalismus ily gazdag forhetlen, hogy a papuralom érdekeit s hatalmát ne
sértse, s hogy ennek részéről ellentállásra ne t a - rása az emberiséget megrontó pestises nyavalyáknak,
következik, hogy minden jó katholikusnak Isten ós
láljon.
emberek iránti legszentebb kötelessége annak elfojtáMióta pedig I X . Pius ismeretes syllabusát és
sán munkálódni, imájukkal és önfeláldozó harcaikkal
hirhedt Encyclikáját kibocsátotta, ós ezekben ünnepélyesen átkot kiáltott korunk egész liberalismusára, s a liberalismus elnyomására törni.

A liberalismus hatása a katholicismusra.

A buzdító

szavak nem is hiányoznak, ás hogy

ezen ujabbkori

pagatiismus ellen

— mint az atya-

egyházat

hódit

meg

csupán

az

igének szóval és

énekkel való hirdetése által. Hát csak ennyire tudta

fiak nevezni szeretik, — egy modern keresztes hadat

vinni a római katholikus papság missiói munkáját ?

nem indítottak a katholikus nópek, ez nem a

A római katholicismus fáját csak ennyire tudta

római

szenteken, s nem a katholikus sajtón múlik.

pünk lelkében

Szerencsére ma már a katholikus nép, vagy legalább ennek világi

vezérei

kezdenek

avagy a

5 0 0 év alatt,

a mig a liberalismus nem zavarta circulusait?

saját lábaikon

járni, ós a történelemből vett tanúságokra,

meggyökereztetni azon

né-

Valóban,

ha

reformátióra

van oka

neheztelni,

a kathol. papságnak a

az

nem

lehet más, mint

mindennapi életből vett tapasztalatokra nagyobb súlyt

hogy a hitjavitás hódítása cáfolhatlan tanúságot tett

fektetnek, mint a szent férfiak által szünet nélkül f u j t

a felől,

harsonák hangjaira. Szerencsére kezdik belátni világi

önnön

katholikusaink

felett, ép oly mértékben elhanyagolta a valódi vallás-

is,

hogy

mások a papuralomnak,

mások a katholicismus-nak
lismus

valamint

élet körében

érdekei, s hogy a libera-

egyéb téren, úgy

is

s

érdekei,

erkölcsi

önnön

érzelemnek

éberül őrködött,

hatalma, kényelme ós jólléte

hívei

keblében

való

üditőleg, életet s áldást tenyésztő-

szükség volt a vallási szabadelviiség által is támasz-

inkább

erős

meggyőződésünk ez nekünk

protestánsoknak, s a történelem kétségtelen tanúságot
körében is a valláserkölcsi életnek, az őszinte
sos buzgóságnak, s

a munkás felebaráti

vallá-

szeretetnek

ugy a fennsőbb tudományosságnak,

a nép műveltségének fejlesztésére mi sem

viharra,

hogy a lég megtisztuljon, s magában

a kathol. egyház kebelében is uj élet, üde tenyészet
keletkezzék.

szolgáltat a mellett, hogy a hazai katholikus egyház

Keletkezett

is,

csakhogy még a 16-ik század

folyama alatt nagyon is érezhető volt,

hogy

mint

testántismus felett pedig a comburantur-féle törvénycikk alakjában ott függött a damoklesi kard ; érezhető
volt,

még inkább Rudolfnak személyeiben erősen

hol

egy,

hol más alakban érezteti

szárnya lebegtesét.
Pázmánytól

kezdve

irók keserű könyökkel

korunkig

siránkoznak

a

ka-

gyakorolt

félszáz

óta

a

tholicismus kiváltságos uralkodó egyház vala, a pro-

oly áldásos befolyást, mint a liberalismus, mely negyed
óv

ápolását.

Poshadt, bűzhödt volt már minden, s nagyon is nagy
tott

élesztésére,

a papuralom a mily

a valláserkölcsi

leg hat.
Még

hogy

kathol. papi

hogy

Magyarorzág

kormányán

Ferdinándnak,
katholi-

kus érzelmű

királyok, ós ezek főtanácsosi székeiben

nagyhatalmú

főpapok ültek, kik a kor szabad szel-

azon szerencsét-

lemének elfojtásán még mindig jelentékeny eredmény-

lenség felett, mely a hazai kathol. egyházat a refor-

nyel és a végdiadal iránti biztos reménynyel munká-

mátió bejövetele

lódtak. És mi lett az

által érte.

Pedig ugyan mi siratni

eredménye a szabadságellenes

való van a mohácsi vész előtti katholicismuson ? Ám

küzdelemnek? Valóban elszomorító, katholikus szem-

tessék sorra

pontból tekintve

venni

az e korbeli kathol. főpapokat,

is.

Élénk színekkel

rajzolják ezen

mik voltak azok egy két tudomáuykedvelő, s egyhá-

gyászos

zias

Igy p. o. az esztergomi e.-megyében a 17-ik század

szellemű

férfi

kivételével ? Lehettek közöttük

állapotot

maguk a katholikus krónikák is.

jó diplomaták, erélyes kormányzók, ügyes hadvezérek,

elején visitáló esperes a majd ötszázra

még

niában alig talál 100 lelkészt, „ezek közül is sokan

inkább

lehettek

s voltak közöttük telhetetlen

rugó

plébá-

papzsákok, jó dorbézoló s vadászcimborák: de a leg-

concubinátusban éltek, kicsapongók és tudatlanok, sőt

nagyobb

nem

torz-

rész

mint

egy

valódi kathol.

eszményképét

főpapnak inkább

megközelítő.

És a világi

elem ? Mi siratni való vau ezen ? A főuraknak

leg-

kevesen titokban

az uj tanok liivei. ^ A barsi

kerület 3 3 papja közül csak „ 1 3

mondatik

nek ós törvényesen

fölszenteltnek, kettő

jelesebbjeit is egy-egy megüresedett püspöki uradalom

bélyegeztetik/

sasvári

hűtlenekké tette az egyedül

közül

igy

regélik

polgárság
vándor

és

üdvezitő egyházhoz, —

legalább maguk a kathol. irók ; — a
nép

között

reformátornak

két szép énekkel

pár

fellépni,

pedig elég volt

négy

concubináris

A

esperesség

ellen

emeltetik

papok

ellen;

14

nőtlen-

eretneknek
lelkésze

panasz mint szeles és
a

vinni plébános

ellen

egy-egy

hivei felhozzák, hogy „a gyóntatószékben tudatlannak

prédikációval vagy egy-

bizonyítja magát, a breviáriumot nem végezi, sőt azt

és tömegesen

csatlakoz-

sem tudja, mikép kell végezni, két ágyasa volt, kik

tak az evangeliom újból felemelt lobogója köré. Csak

elhaltak,

egyik igénytelen hitszónokunk rövid 7 év alatt

tonsurát nem visel stb." Legtöbb lelkész nem

120

s

most

menyeiver lakik,

papi öltönyt s
csak

hogy

concubinátusban

élt,

házassági

de többen ezen „bűnös

viszonyokat

a

szertartások

szentségtörő

alkalmazása

által hitték törvényesíthetni." (L. Páz-

mány Péter és kora, F r a n k i Vilmostól). Ugyancsak
ezen kathol. iró

őszintén

bevallja, hogy a mondott

század elején „az egész országban nem létezett kath.
főiskola, vagy magasabb tanintézet."

„A

népnevelés

állapota egyáltalán nagyon szomorú volt.

Egyik

sitáló

mindenütt

esperes

„a

gyermekek

nevelését

elhanyagolva találta," s ha voltak is itt

amott

vita-

férfiak."

Ebből azután következett a híveknek nagy

tudatlan-

a

legszükségesebb

s a vallásfelekeze-

tek egyenjogúsága alig tartott hazánkban három-négy
keresztül:

és az

aránylag rövid idő alatt

tánsokat

fájdalmas

emlékek

kapcsolnak az egyedül

üdvezitő egyház eme ujjászületési korszakához; de az

ismerése. P. o. több templomban hiányzott az utolsó
men-

oly katholikus ember, ki előtt nem a

hierarchiának,

de egyházának valódi érdekei lebegnek,

tik magukat, hogy nekik erre semmi szükségük nincs,
miután híveik „a bérmálás és utolsó kenet

liberális szellem uralma

teljesen megújhodott a katholicismus. Minket protes-

hitcikkeknek is nem

kenethez szükséges olaj, s a plébánusok azzal

A
évtizeden

nítók, de azok „többnyire igen műveletlen
sága, még

virágzó főiskolák keletkeznek bent a hazában, kivül
a hazán pedig gazdag alapítványok teszik lehetővé
a magyar kathol. ifjak kiképeztetését. Ugyancsak
ezen időre esik az első kathol. nyomdák alapíttatása
és a kathol. egyház úgy a tudomány ós, mint a népes
irodalom terén méltó versenytársa lesz a protestánsnak.

örömmel s büszkeséggel tekint vissza

szentsé-

azt

hisszük

a liberalismus

áldásaira.

géről semmi tudomással sem birnak." Másutt a templomi épületek

a

leggyarlóbb

A 17-ik század utóbbi felében, s még inkább a

állapotban találtattak,

hiányzottak belőlük a legszükségesebb eszközök, edé-

18-ikbau ismét beborul az

nyek. misemondó

szabadelvüség

És

e

szomorú rajzot csupa kathol.

elősorolt adatok
de ez is
melybe

alapján

hazánk
a

azon

az ország,

helyzetnek,

ismeretes,

szellem,

vagy

ím

a

pusztul a

Bocskay

s

Bethlen

vakarják

hazánk

törvényt,

század két

nemzet, protestáns egyházunk
kemény

kivívják

igaz, sokkal

ér-

nagyon is

hatalmasabbak, mint a Bethlen s Rá-

kócy korabeliek, szabadon üldözhetik

comburantur-

a protestantismus

egyháziatlan,

a világi dolgokba s élvekbe elmerülő, hatalmasok az

első évtizedében
a

megpróbáltatásokon

része idegen származású, s idegen nemzetellenes

diadaltól csillogó fegyverei ki-

törvénykönyvéből

Szerencsétlen

nem lehet virágzónak mondani. Főpapjai, kiknek egy

vagy épen nem volt

legalább hatalmas ellentétbe

17-ik

vallási

megy keresztül: de azért a katholika egyházat épen

ütközött

féle

mi az eredmény ?

dekekért lelkesül, másrésze

De

a politikai,

hova tovább sötét fellegek tor-

érzékeny szenvedéseken,

kathol. egyháza jutott azon korban,

liberális

egén

nyosulnak össze, és

irók által

folytathatnók még hosszan,

untig elég feltüntetésére

melyben
még

ruhák.

ég,

lyákra hurcolhatják papjainkat,

létjogát,

híveinket,

elrabolhatják

gátemp-

országgyűlési törvények által kimondatják a vallások

lomainkat, iskoláinkat és ezek javait, megakadályoz-

egyenjogúságát, vagyis diadalra juttatják az

ország

hatják a szólás-szabadságot, lebilincselhetik a sajtót,

is mind a politikai, mind

égethetik a felvilágosultságot terjesztő könyveket: de

északi s

nyugoti

felében

a vallási téren a kor liberális szellemét; és e szel- j azért botorság volna azt állítani, hogy ez által a
kathol. egyház az előbbinél virágzóbb állapotba julem egy egészen uj, az eddiginél sokkal nemesebb
életet költ

e

kathol. egyházban is. Nem telik bele

két három évtized,
ki

lett

képzett

cserélve.
s

és a katholicismus úgy szólván
A

sülyedés-

nek indult a vallás-erkölcsi

világiak-

műveltség,

a

nál terjedt az egyháziatlanság, a népnél a babona s

főpapi székekbe tudományosan

egyházuk javát, érdekeit

tott. A papok és szerzetesek között újból

erkölcstelenség; a közép és felsőbb tanintézetek szel-

lelkükön viselő

férfiak ülnek, az ifjú plébánusok műveltségük és er-

lembilincselő, de nem szellemfejlesatő

kölcsileg tisztább életük által messze felyül múlják elődje-

fajultak, a népnevelés oly igen elhanyagoltatott,hogy még

iket,

egy Mária Therézia erélyes kormánya is alig

az előkelőbb világiak

egyházuk

mellett,

csak egy

főpap

melyhez
majdnem

oly hévvel buzgólkodnak

egyház közel

alapítványt

volt ahoz, hogy azon fokra sülyedjen

alá, melyen a szomszéd keleti egyházak voltak. Sze-

tesz kathol. közművelődési célokra, a ragyogó példát
sietnek egyháziak, világiak követni, s rövid idő múlva

tudott

rajta valamit lendíteni. Szóval az egész magyar kath.

hasonlóval alig valaha,
fél milliónyi

intézményekké

s

rencsére hogy

II.
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dalom

életre

keltették ismét a szabad szellemet,

ez által a kath. egyházat is.
De miért is messze menni a
mikor azok előttünk vannak. Ha

s

kathol.

közönség számára készített könyvekórt, ós e

mellett minden vidéknek van külön kathol.
bizonyítékokért,

volt valamikor ro-

iskolai, nevelészeti s néplapja.

Hajdan

egyházi,

a sok

kontól körülvett főpapok pénztárából ritkán

nőro-

teliettek

hamos átalakulás a kathol. egyházban, ily mérvű bizo-

jelentékenyebb adományok a közjóra; az utóbbi évti-

nyára soha, mint napjainkban. E lapok olvasói között

zed alatt

vannak számosan,

országos

kik

hazai egyházi ós műveltségi

viszonyainkat ismeriók
még

inkább

az

párhuzamot

e

eléggé

1867-ik

nem

közelről az 1 8 4 8 . ós

előtti időkből. Vonjanak

régi „ h a j d a n " ós most között.

Alig egy évtizede még, hogy a több rendbeli

bilin-

egyházi

hazánk
célokra
ós

helyezésére

kathol. egyház helyén mondhatni egészen ujat
lunk.

A

főpapi

talá-

székekben nem rég ideje még oly

a kathol.

Ritka hót vagy legalább ritka hónap,

hogy ne olvasnók, miszerint x. püspök

nálunk

meghonosultak, ós a régi

is ugyan, de különösen

iskolai ügyek felvirágoztatása órdekóben

nak folyvást.
tósre,

többé kevésbó

főpapjai köznemzeti s

elismerésre méltó anyagi áldozatokat hoztak, és hoz-

csek szóttörettek, ós a modern liberális intézmények
is

katholikus

y.

püspök

nyozott;

ezen

ennyi

az

ós

ós

templomépi-

ezen iskola jobb karba

ennyi

ezer

frtot

egyik alapit leánynevelóssel

adomá-

foglalkozó

női zárdát, a másik kathol. tauitóképezdét; az egyik

férfiak ültek, kiket megszoktunk s nem ok nélkül, a

javítja megyéje szegóny papjainak fizetósót, a

szabadság

könnyít a segédlelkószek anyagi helyzetén; itt öreg-

s

nemzeti

ügy ellenségeiként

míg ma nincs okunk kételkedni, hogy a
felett

őszinte

miveltebb

hazafias

katholikus

szívek

tekinteni:
vörös övek

dobognak;

egy-egy

csak nem rég is még restelte

magát a római egyház hivónek vallani, ma

pedig a

bítik a papi, amott
rátj

ós

hamarjában

a tanitói nyugdíjintézet pénztáalig tuduók

előszámlálni azon

jótékony vallási ós iskolai célokat, melyekre a főpapi
adakozások történnek, s pedig oly búsásan, hogy egy

nyilt homlokú, s a vallási ós iskolai cólokra jelenté-

némelyik

keny áldozatokat hozó katholikus világiak száma egyre

másiké talán meg is haladja a 1 0 0 , 0 0 0 frtot.

szaporodnak. A kath. közóp ós felső tanodák legalább
is egy félszázaddal hátrább jártak koruknál,
iskolák a
ma?

A

zérusfokot

nagyon

a nép-

kevéssel fölözték:

ós

másik

főpap

ily

célü

adományai

megközelítik,

H á t nincs áldás a liberális eszméken ? Hazánk
történelmében
eszmék

nincs

oly

ós intézmények

kor,
(nem

melyben

a liberális

politikai állapotunkra

hiányok, a mennyire egy évtized rövidsége

célzok) ily mérvíí hódítást tettek volna nálunk, mint

engedte, lehetőleg kipótolva, az összes tanügy a leg-

az utóbbi évtized alatt : és nekem úgy tetszik, hogy

szebb

a hazai kathol. egyház Krisztus lelkétől, a valódi hu-

fejlődésnek

indítva.

A

szép

és tudományos

irodalom, kivált ez utóbbinak egy némelyik kényesebb

manismus szellemétől, s az egyetemes józan műveltága csak elvétve miveltetett ezelőtt 3 évtizeddel ka- ! ség után való törekvós érzetétől soha sem volt ily
tholikusok által, ma a különböző hitvallásúak egyenlő
mórtékben áthatva, mint jelenleg. A liberalismus álhévvel buzgólkodnak e téren. Közel móg hozzánk
dást árasztó a kathol. egyházra nézve is, ós a kik
az

idő,

midőn

kincsek voltak

a
a

sajtó

áldásai teljesen ismeretlen

kathol. nép előtt, s a katholikus

buzgósága a sajtóra tett bilincseknek móg szorosabbá
csavarásában nyilatkozott: ma csak az egy Szt.

azt
előtt

mégis

folyvást

rágalmazzák ós átkozzák,

nem

a kath.

egyháznak, de a

kiváltságos, s

korlátlanul uralkodó hierarchiának érdekei

Ist-

azok

FARKAS

lebegnek.
JÓZSEF.

ván társulat 7 0 — 8 0 , 0 0 0 frtot ad ki és vesz be a

T
A polgárosult népek vallási jövője.
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A katholikus tartományokban mindazok, kik a
szabadság védőiként lépnek fel, gyakran akaratuk elle-

C
nére is a vallásérzelem megtámadására kényszeríttetnek.
A papság, hatalmának fentartása érdekében védő hadseregnek tekinti maga mellett a vallást és mint ilyet,
nem egyszer bocsátja ütközetbe. A kik küzdenek ez ellen,
egyszersmind háborút folytatnak a pap, következéskép a
kultus ellen is, melynek az szolgája.

Három nagy ok áll tehát előttünk, miként láttuk,
Támadnak majd emberek, kik így fognak a népekhez
melyek a vallási érzelem megsemmisítésére törnek. Első
szólani: „Mire való volna a vallás? A vallás Istent felaz úgynevezett tudományos szellem, vagyis a természettételez, Isten pedig nem létezik. Ez egy üres, jelentéstudomány rendszere, mely eléggé helytelenül az erkölcsi
nélküli szó, melyet kitalált a félelem, elfogadott a hiszéés politikai tudományokra is alkalmaztatik ; második az
kenység, kizsákmányolt a fanatismus, s nagyra fujt az
élvezethaj hászat cs a rohamos emelkedés élénk vágya, agymás utáni idők üres álmodozása. Isten nem egyéb,
mely minden szellemi életet megsemmisít ; harmadik az
mint az emberi személyiség visszatükröződése. Ember, te
alsóbb néposztályok ellenséges indulata minden kultus
önmagadat imádtad eddig! Saját képed előtt hajolt meg
ellen, mivel mindegyiket az elnyomatás eszközének tetérded . . . . egyenesedjél fel, emeld föl homlokodat, mely
kintik. E három ok együttesen működik és hatályossáa zsarnokok és a papok járma alatt oly sokáig görnyeguk azon mértékben fokozódik, a melyben a társadalom
dett 1 Ragaszkodjál a föld porához, a földön túlról nincs
uj rétegei a küzdelembe bevonatnak. Az öntudatlan atheiamit remélned. Ne várj semmit a halál utáni jövőtől, mert
mus és a hideg közönyösség, amelyek a nyilt ellenségeknél
az nem létezik. Sorsod e földön határozódik, igyekezzél
vészthozóbbak, folyvást nagyobb és nagyobb tért nyernek.
tehát mentől nagyobb bőségre szert tenni és élvezeteidet
Szinte félni lehet, hogy ha e mozgalom tovább tart,
szaporítani.
minden vallás megsemmisül.
Ki nézhetné könnyek nélkül ezen állapotot ? Isten
És itt egy borzaztó kérdés merül fel előttünk, mely
eszméjével a világoság is eltűnnék az erkölcsi világból
világot és határozott feleletet követel. Fenállhat-e a polés az éj sötétsége borulna rá. Beteljesednék Byron álma,
gárosult társadalom vallás nélkül ? Haladhat-e dicső utján
a D a r k n e s s ; a nap kialudnék, a földet örökös sömagasztos rendeltetése felé, egyfelől az erkölcs, ha gyötétség, dermesztő hidegség szállaná meg; az emberek,
kerei nem az Isten és a lélek halhatatlanságának hitéből
hogy egy kis melegséget és világosságot nyerjenek, megmerítik életnedvüket; másfelől a jó és rosz határozatlan,
gyújtanának mindent, erdőket, városokat, falvakat, tempingadozó érzelme, ha gyakorlása közben nem költi fel
lomokat, emlékoszlopokat és végre az utolsó ember az
bennünk tökéletlenségünk tudatát és vágyakozásunkat az
utolsó üszök kihaló fényével együtt múlna ki. A vallási
igazság és jogosság eszméjéhez ; egy szóval haladhat-e
eszme ama szellemi légkör, mely nélkül az emberiség
dicső utján, magasztos rendeltetése felé az emberi teregy percig sem élhet. Ackermann asszony „ B ö l c s é mészet, ha menthetetlen elszigeteltségében egyedül csak
s z e t i k ö l t e m é n y e k " című művében csípősen festi
földi ösztöneinek befolyása alatt lesz ? Az állati fajok
azon ember komor bánatát, kit a positivismus minden
ösztöneik által vezettetve, kétségkívül fenmaradnak és
túlvilági reményétől megfosztott. A valláshoz intézve
gondoskodva éhségük kielégitéséről fenállásukat biztosítszavait, igy szól :
ják. A vadak majdnem olyan életet folytatnak, hogy tetEh bien, nous t'expulsons de tes divins royaumes,
teikre a kötelesség és a más világi élet eszméje semmi
Dominatrice ardente, et l'instant est venu :
befolyást sem gyakorol, de épen azért lételük az oktalan
Tu ne vas plus savoir ou loger tes fantőmes.
Nous fennons, 1' Ineonmi!
állatokéhoz hasonló. Szünet nélkül küzdenek egymással
Mai3 ton triomphateur expia ta défaite,
a zsákmány felett és a legerősebbnek a legnagyobb rész
L'homrae déjá se trouble eL, vainqueur éperdu,
jut. De mi lenne ami társadalmunkból, mely a jog tiszII se sent ruinó par sa propre eonquéte;
teletén alapszik, ha kihalna belőle a kötelesség érzete és
En te dépossédant nous avons tout perdu.
a jogosság eszméje ? Nem sülyednének-e -vissza elkerülNous restons sans espoir, sans recours, sans asile,
Tandis qu'obstinément le desir qu'on exile,
hetetlenül a történelem előtti idők vadságába, ha az
Revient errer autour du gouffre défendu.
atheismus általánosan elterjed és tudatos lesz, ha mindenütt
nyíltan vallják és tanítják?
Gyógyíthatatlan búskomorság vesz erőt azon az emKépzeljük csak egy percre azon állapotot, mely felé
beren, ki már el veszté reményét egy jobb világban, kiugy látszik naponként közelitünk és a mely után bizonyos
nek rövid és mindenféle bajokkal teljes élete csak e földemberek lázas türelmetlenséggel esengenek. Képzeljük,
höz van kötve, melyen az erőszak hatalmával az igazhogy az ég üres ós a templomok elhagyottak, nincsen
ságtalanság győz, és a melyen az egymást felváltó
Isten, az igazság és jogosság "örök változhatatlan mintanemzedékek egy kicsinyke szűk helyért és az önfentartás
eszközeiért élethalálra versengenek egymással. Vannak
képe ; nincsen imádság a könyörületes Atyához, és ezzel
Amerikában német gyarmatok, melyek mindenféle kulvége a vigasztalás ama forrásának, mely eddig a szerentust száműztek körükből; utazók, kik meglátogatták e
csétlenekre nézve kiapadhatatlan volt; nincsen hit a jögyarmatokat, állitjAk, hogy minden tagját, de különösen
vendő életben, mely helyrehozza e világ egyenetlenségeit
és megjutalmazza az igazakat, nincsen vallási eszme, eltű- | a nőket mély búskomolyság emészti; az emberi élet elveszti minden becsét, ha távoli kilátásaitól megfosztják.
nik, mint az emberi nem gyermekkorának gyermekes
meséje!
Nehezebbé teszi a kérdést továbbá az, hogy a vallási eszmével eltűnik maga az erkölcs is ; nincs többé
A vallástalanság nem lehet többé a nagy szelalapja és bizonyosan megszűnik minden befolyása a lellemek kiváltsága, mint a XVIH-dik században. Ha az
kekre. Az anyagi észrevételre szorítkozott tudomány csak
atheimus igazság, ugy hirdetni kell nyíltan mindeneknek.

azt ismerheti meg, a mi van, nem pedig a minek lenni
kell. Ha a kézzel fogható anyagon kivül nem . létezik
számunkra a jó és jogosság eszményképe, hogyan törekedhetnénk feléje ? Ha csak anyag vagyunk és semmi
más, bámulatosabb vegyületfí és szerkezetű anyag, mint
más, nem tudjuk megérteni, hogy a széneny, légeny és
éleny részecsek eme vegyülékeinek miképen lehet betöltendő kötelességük ? Mi a kötelessége az oroszlánynak,
puhánynak, vagy moszatnak, mi a kötelessége a kőnek,
mely aláesik, a szélnek, mely fú'? A materialismus soha
sem lesz képes alapot adni az erkölcsi törvénynek. Képzelni tudom az erkölcsöt, mely egyik vagy másik kultustól független, de hogy az Isten és a lélek halhatatlanságának hitétől függetlenül is létezhessék, azt nem tudom
képzelni. E két eszmén kivül nincsen észszerű ok, mely
visszatartson, hogy jólétemet és gyönyörélvezetemet mások
rovására is ne keressem. Saját előnyömért habozás nélkül áldoznék fel másokat, de mi célja, mi értelme volna
annak, hogy magamat áldozzam fel másokért ?

De a becsület oly érzelem, mely a lényegesen szellemi
életet élő társadalmakban szülemlhetik meg és a mely
azokon kivül teljesen i>meretlen. Az oly országokban,
melyek a matérialismust vallják, mint China, egyáltalában nem létezik és ha léteznék is, nyomtalanul meg kellene semmisülnie, mert nincsen alapja. Kináljuk csak
meg az embereket egyfelől az élet minden élvezetével,
másfelől a becsülettel, vagyis a becsültetés vágyával: bizonyos, hogy a legtöbb ember az első tételt fogja választani. Az az elégtétel, melyet a becsültetés szerez az embernek, csakis képzeletbeli, míg a gazdagság, még a
bűnösen szerzett gazdagság is az érzékekhez szól és az
egész anyagi embert hatalmába keríti legyőzhetetlen
erővel. Ha rosszat teszek, azt szokták mondani, becstelen
élet várakozik rám. De ha megváltoztatom tartózkodási
helyemet, cipőim uti porával a becstelenséget is lerázhatom magamról, s ha van elég pénzem hozzá, máshol
minden élvezetet fellelhetek, még a becsültetés élvezetét
is. Más oldalról az érzékiség tökéletesen el tudja fojtani
a
becsület legutolsó szikráját is, feltéve, hogy még ennyi
Ha a földi élettel mindennek vége, mely elfogadis
van és boldogan képes élni, a nélkül, hogy a megvetható ok miatt tenném ki magamat embertársaim vagy a
tetést észrevenné. Hát a lelkiismeret semmi ? — fogják
haza védelmében a biztos veszélynek ? Mit nyernék azért
többen kérdeni. Kétségkívül nagy hatalom a lelkiismeret,
kárpótlásul? A becsület, dicsőség, az utókor hálája semmi
de ha megfosztjuk azon ei'őtől, melyet az Isten eszméje,
előttem, mivel mitsem fogok azokról tudni. Ezek az eszvagyis
a jó és a rosz absolut mintaképe ád neki, milyen
mék csakis a vallás és a szellemi bölcsészet által képzett
ingadozó, gyenge lesz ! Ha csak egyedül az anyag léteembereket lelkesíthetik, kik akaratuk ellenére is a szelzik, viszonylagos lesz minden, jó és rosz, jogosság és
lemi dolgokhoz vannak kapcsolva; de beszéljünk csak
róluk egy következetes és gyakorlati matérialista előtt: 1i jogtalanság egyaránt. Valóban e szavak elvesztik minden értéküket, csak az marad meg, a mi állati : az érvállat von reájuk és saját szempontjából igaza van.
zékiség. Más oldalról, mily könnyű megcsalni és elalAzok nyilatkozata, kik nem hisznek a jövő életben
tatni a lelkiismeretet, ha a vallási érzelem nem működik.
e szavakban nyert legközelebb kifejezést: „Egy élő
Hihető-e, hogy a zsebmetszőt, ki fosztogatásaiból meggazkutya többet ér, mint egy holt oroszlány. Mert az élők
dagszik és élvezi mindazon gyönyöröket, melyeket a
tudják, hogy meg fognak halni, de a holtak semmit,
nagy városok nyújtanak, hihető-e kérdem, hogy zavarná
semitsem tudnak és semmiresem számolhatnak többé, az ő
őt a lelkiismeret hangja ? üres kifejezés ez, semmi más,
emlékük a feledékenységnek van átadva . . . Adjuk át
a szónoki hatás elkoptatott kifejezése ! A munka és az
azért magunkat az élvezetnek, mert az emberre nézve
élvezet annyira igénybe veszi az ilyen gazember minden
nincsen jobb dolog e földön, mint enni inni és élvezni."
percét,
hogy a szemrehányások meghallgatására nem maHoratius, Epicurus tanítványa hasóonlóképen nyitatkozik :
rad ideje. Mit keressen nála a lelkiismeret, midőn ő nem
„Élvezzük és éldeljük a gyönyört, mielőtt megöregednénk
ér rá kihallgatást adni !
és meghalnánk !"
A helyesen gondokodó atheista sohasem fogja életét
kockára tenni, hogy megvédje embertársait vagy hazáját,
mert ha a testtel vége mindennek, miért áldozná fel azt,
melylyel élvezetet bíztosithat. Szerinte az átadás ostobaság és a feláldozás bolondság.
A szellemiség tagadása megfoszt bennünket mindazon észszerű okoktól, melyek jogosságra és becsületességre ösztönöznek. Miért ne gazdagodnám meg, ha ezt
megtehetem a büntetőtörvény kijátszásával ? Milliók és
milliók tapsa mindent meg fog bocsájtani ! Semmi helyes
okot nem látok, hogy visszatartóztassam magamat valamely gyöngédtelenségtől, vissaéléstől vagy lopástól, ha tudom, hogy büntetetlen fog maradni és egyszersmind haszonnal
jár. A vallási eszmén kivül minő rugó ösztönözhet még
arra, hogy tegyem a jót és ne tegyem a rosszat ? Rendesen
kettőt szoktak felhozni: a becsületet és a lelkiismeretet.

A kötelesség Isten és a jövő élet nélkül nagyon
szép szó ugyan de üres, jelentés nélküli. Ha a jó érdek
nélküli szeretetét teszszük az emberi cselekedet rugójává
s mi ebből önkényt következik, a társadalmi élet alapjává, -— visszamegyünk az érzéketlenség ama tévedéséhez, mely Isten szeretetét önmagunk szeretete nélkül kívánta. Minden időben hasznos olvasmány lesz ama vitatkozás, melyet Bossuet és Feneion e tárgyban folytattak.
Feneion volt a legyőzött fél, és pedig méltán ; ő olyan
embert képzelt maga elébe, minő nem létezik. A valóság tanulmányozása semmi kétséget nem hágy fel e tekintetben. Az ember épen úgy, mint minden szerves
lény, tehát még a növény is, saját javát keresi. Minden
egyes faj fenmamdásának alapja az önszeretet; ezen ösztön nélkül, mely uralkodó a többi felett, lassanként mind
kivesznének. Gyermekes ábránd és semmi más azon re-

ménység, hogy az ember kötelessége betöltése céljából
le fogna mondani a rá nézve érdektelen vagy épen érdekébe vágó kellemeiről. Az emberben a vadállat az állatiság ingerével mindig feltalálható; és ez csak ugy fékezhető, ha a vallás vagy a szellemi bölcselet kiragadja az
érzékek hatalma alól és cselekedetének rugójául szellemi
érdeket kölcsönöz. 0 épen azon természeti törvény alapján keresi boldogságát, a mely törvény szerint a kő alá
esik, hasztalan hirdetik tehát neki a teljesen érdektelen
kötelességet és a jó érzéketlen szeretetét. E tekintetben
csakis a vallás nyithat olyan örök kilátást, melynek reményében megveti a földi javakat és mindent áldozni
kész, még az életet is.
Több atheistát idéznek, kik koruk legjobb emberei
között foglalnak helyet; igy az alázatos és jótékonyságáról hires Helvetiust, így Mill Jamest, az erkölcsiség,
szigorúság és hidegség e bámulatos példányképét, kinek
tisztasága az antik márványéval vetélkedik ; de feledik,
hogy e kivételes e A berek oly bölcsészek valának, kik
minden érzéki kísértés hatalma alól felszabadultak és
ezenkívül keresztyén társadalom kebelében, keresztyéni
nevelésben részesültek. Kétségbevonhatatlan tény, hogy
tetteinkre nem annyira a saját eszméink gyakorolnak elhatározó befolyást, mint kortársaink eszméi és érzelmei.
De képzeljünk egy népet, melynél minden vallási eszme
kárhoztatva van ; ismeretlenek lesznek e népnél az erkölcsiség, az önfeláldozás, és a kötelesség eszméi is. A
darwinismus azt tanítja, hogy a létérti küzdelemben a
legerősebbek és legügyesebbek uralkodnak és élnek a
többiek rovására ; hogy ez az állatvilág törvénye és hogy
ez nagyon helyes törvény, mert ezen az uton történik a
természeti kiválás. E szerint tehát igyekezzünk minden
áron legerősebbek és legügyesebbek lenni, és mások helyét elfoglalni ; ez által töltjük be kötelességünket, mert
ez által szerzünk diadalt a természeti törvénynek, mely
a fajok tökéletesedését mozdítja elő !
A vallási eszme megsemmisülése az alsóbb osztályok követeléseinek irgalmat nem ismerő durva jellemet
kölcsönözne. Nagyon is jól vannak sugalmazva a forradalmi communismus vezetői, kik a társadalom ellen folytatott háborújok kitűzött zászlójára az Istenség tagadását
írták. Mennél mélyebben sülyed az ember az érzékiekbe,
mentől inkább megfosztják a túlvilági meg jutalmazástól,
annál türelmetlenebbül fogja elviselni a társadalmi egyenlőtlenségeket, melyek őt a rá nézve egyedül létező világ
örömeitől fosztja meg. Es ha azt tapasztalja, hogy célt
nem érhet, kész megtámadni az intézményeket, melyek
felett a pokoli gyűlölség ós irtózatos vadság vegyülékével diadalmat ülni remél. Ezen érzelem hatása alatt lobbantotta lángra a commune Páris emlékeit, melyek a fenállt hatalom symbolumai valának. Ducamps Maximé befejezve Párisról és nevezetességeiről irt jeles könyvét,
megdöbbentő mély bánatának ád kifejezést, hogy a fényes város, a civilisatió e remeke, melyet részletesen
leír, egykor majd a lángok martaléka lesz 1 Bizonyos,
hogy az atheismus fogja meggyújtani ama fáklyát, mely-

lyel a forradami communismus mindent megsemmisíteni
céloz, midőn mint legyőzött nem reméli többé valósithatni ábrándjait a társadalom ujjáteremtéséről !
A naturalismus a szabadság fogalmát teljesen megsemmisíti. A nagy világegyetemben szükségképeni törvények határoznak mindent; ha az ember egy parány
anyag, végzetszerűen engedelmeskednie kell e törvényeknek ; mi lesz ekkor a felelősség és a büntethetőség elvéből ? Megtarthatjuk e szavakat, de semmi jelentőségük
sem lesz !
Ha le kell mondanunk a jövő élet minden reméményéről, minő szomorú sorssá válik az emberi létei !
Mennyi gond, mennyi bánat, mennyi testi és lelki szenvedés néhány pillanatnyi örömért, néhány napi boldogságért ! A halál közelgetése minő zord és minő vigasztalan ! Mennyivel boldogabb az állatok sorsa ! Ők nem
ismerik a betegséget, mert ösztönükkel egyezőleg élnek;
nem ismerik az erkölcsi fájdalmakat, félelem és bánat
nélkül élik az életet. A mit mi léleknek, eszmének nevezünk, csak fájdalmat szerez, s megismerteti ama létei
keserűségét, mely szük korlátok közé szorítva, nem kecsegtethet jövendő élettel; a mit mi léleknek, eszmének
nevezünk, átkozni való ajándékok, és az ember birtokukban nem tökéletesedett állat, mint állítják, hanem egy
eltévesztett, szerencsétlen teremtés, kit szünet nélkül kielégíthetetlen vágyak é^ csalárd remények kínoznak. Helytelenül mondja Lamartine „hogy az ember bukott angyal,
ki visszaemlékezik az egyekre," — sőt inkább tévesztett lény, kinek sajnálnia kell az iszapot, melyet elhagyott !
Röviden ismételve, Isten és a lélek halhatatlanságának hite nélkül hiányzik az erkölcs alapja és szentesitője, miből következik, hogy a társadalmi rend, mely a
jogosság, igazság és kötelesség fogalmain nyugszik, alapjában van megtámadva. Ha tehát a vallási eszmének
meg kell semmisülnie, a kezdetleges kor vadságába való
visazasülyedés elkerülhetlen. Tagadhatlan tény : a vallás a
civilisatió feljődésének mindenütt előtte járt.1) Ha tehát a
Lássuk csak, mit mondd Voltaire helyes érzéke. Hajdanta
könyv nélkül tudták az ilyen szép verseket, a mai időben már nem
is olvassák.
Consultez Zoroastre et Minős et Solon,
Et le martyr Socrate et le grand Cicerón ;
Ils ont adoré tou3 un maitre, un juge, un pere.
Ce systeme sublime á l'homme est necessaire;
C'est le lien sacré de la société,
Le premier fondement de la sainte équité,
Le frein du scélérat, l'esperance du juste.
Si les eieux dépouillés de son empreinte auguste,
Pouvaient cesser jamais de le manifester,
Si Dieu n'éxiatait pas, il faudrait l'inventer.
Que le sage l'annonee et que les rois le craignent !
Hellvald Frigyes egyik munkájában, melyben a mult evberi
megjelent ilyen cimű munkámat cáfolja: A p r o t e s t a n t i s m u s
és k a t h o l i c i s m u s a n e m z e t e k s z a b a d s á g á h o z és
j ó l é t é h e z v a l ó v i s z o n y á b a n " ( : Magyarban megjelent
i Derczenyi M. Sándor fordításában, Debrecen, Telegdi K, Lajos bizo-

civilisationak nem megsemmisülés a sorsa, ugy a vallás
egyik vagy másik alakban folytatni fogja ama nemes
feladatát, hogy megadja az élet erkölcsi szabályát és a
kötelesség betöltésére szükséges indokot.
(Vége következik.)

B E L F Ö L D .

Levél Felső-Szabolcsból.
A felső-szabolcsi ref. egyházmegye nov. 21. és 22-én
tartotta meg őszi közgyűlését, melyen felbontatván a segédgondnoki hivatalra beadott szavazatok, azok nagy általános többségével ismét U j f a 1 u s y József úr választatot
meg e népes s számos egyházból álló e.-megye világi
elnökségére s kormányzására. Az ő erélye, tapintata,
egy háziassága s az előbbi gyűlésen megválasztott esperestünk bölesesége, széles ismeretköre s élettapasztalata
és egyházmegyénk minden egyes egyházainak és ezek
viszonyainak ismerete remélni engedik, miként e.-megyénk
ugy mint eddig, ezután is békében, a szabályok s törvények által kijelölt utakon fog haladni s közeledni szép
célja és magas rendeltetése felé s a fel-felmerülő eszmeharcok és ellentétes elvek küzdelmei, a küzdők közt levő
szívélyes testvéries viszonyt ezentúl sem fogják megzavarni, sőt az e.-megye s iskolai ügyek iránt való érdekeltséget fogják fokozni, nem ezen hiú jelszóval: „Ki
a derekabb \u hanem ezzel: „Ki tud több jót, üdvöst,
hasznost létrehozni, ajánlani és valósítani." Úgy legyen !
Szintén ezen gyűlésen került sz'5nyegre az államsegély
kiosztása. A papi özv. árvapénztár számára leküldött
1147 frt 17 kr., tőkésittetett s az intézeti szabályok értelmében gyümölcsözővé tétetett. A szegény egyházak, lelkészek, tanitók részére küldött 826 frt 50 kr., úgy oszlatott ki, hogy 400 frtot kaptak a szegényebb sorsú s
csapásokkal látogatott lelkészek 12-en ; 226 frt 50 kr.,
kiosztatott 12 tanitó között ; a fenmaradt 200 frtot 5
egyház kapta épitkezésekre. G-yülésünk lefolyásáról ennyit
közölni jónak láttam, főleg azért, hogy lássák e. kerületünk (Tiszántúl, Debrecen) más e. megyéi is, hogy mi
mikép osztottuk ki a részünkre jutott osztalékot. Ez
ugyanis új módja nálunk az államsegély kiosztásának,
eddig t. i. az e. kerületi gyűlés osztotta ki 5 most a
kerülethez küldött összeg az e.-megyék közt a lelkészek
száma s lélekszám szerint osztatott szét, az egyes e.-megyékre bízatván, hogy a nekik jutott összeget hogyan
osztják szét.
Gyűlés végeztével a lassan döcögő »Lónyay-vasúton"
Hiánya, 1876. ára 30 kr.:) azt állitja, hogy a iragas miveltséggel biró
korszakok vallástalanságuk által tűnnek ki és például idézi Rómát
Augustus korában és a renaissance korát. De hiszen épen Augustus
korától számitható a római birodalom hanyatlása, ami pedig Európát
a XV. században illeti, a vallási eswne felébredése szüntette meg a
renaissance romlottságát.

kiki visszatért csöndes otthonába. Én is haza tértem s
csak egy magasztos ünnepély mozdított ki hazulról. Dec.
2-án siettem az ünepély színhelyére, Nagy-Kálióba.
A nagy-kállói ref. egyház 1868 óta épülőfélben levő
templomát e nyár folytán teljesen bevégezte, a templom
belsejét fél Öl magasra homokkal feltöltötte, melynek hordásához a más vallásfelekezetűek is készséggel járultak ;
a templomba egészen új, diszes, a mai kor izlése 3 kívánalmainak megfelelő új székeket csináltatott, kivetés
által bejött pénzből, 4 egyháztag ajánlatából új szószéket
készíttetett; a lelkész s több egyháztag ajánlata folytán egy
díszes szürkemárvány úrasztalát vásárolt, szóval a templom
belsejét vonzóvá, kellemessé, kényelmessé tette, úgy hogy a
dec. 2-án tartott ünepélyes megnyitás alkalmával az új
padok tömve voltak nemcsak az egyház tagjaival, hanem
rom. és gör. kath. nagy számával, sőt zsidók is, s a szomszéd községekből is sokan voltak, s az egy óra hosszan
tartó alkalmi felavató beszédet feszülj figyelemmel halgatták. Képviselve volt az intelligentia valláskülöinbség
nélkül s a különféle állami tisztviselők majdnem kivétel
nélkül, kik máskor csak a nagy ünnepeken s akkor
is csak szemenként, nem ily nagy számmal szoktak
jönni. Emelte az ünnepély méltóságát a helyi dalárda
szabatos, begyakorolt énekével,
melyet Horvát István első fitanitó vezet 1868 óta-. Eszem iszom nem
volt, mindenki meghatva vonult a templomból családja
körébe. Ezenkívül papi, tanitói lakok, fi- és leányiskolák
s a templomtól különálló monumentális toronyának reparátiójára több százakat költött; a papi s tanitóilak körkeritésébe a múlt évben 170 frtórt egy kő kutat építtetett
összesen mintegy 3000 frtot adot épitkezésekre, adakozás
s kivetés útján, mivel semmi alapja sem ingó, sem ingatlanban nincs még eddig. A hivek jóvezetése, jóakarata
s áldozatkészsége ilyeket tehet. Még a templom bekerítése, a torony kimeszelése van hátra; azután valami
egyházi alapot kellene teremteni.
Én azonban, magam részéről abban a hitben élek,
hogy e kívánnivalókra is majd csak rásegíti az Isten nagykállói egyházunkat, melynek vezetése legkiválóbb lelkészeink egyikének fáradhatatlan kezében összpontosul.
x.

A tibold-daröci ref. leány-egyház örömnapja.
F. hó 9-én tette fel a tibóld daróci ref. egyház
a hit jelvényét imaházának tornyára, melynek alapjait
Szalay Elek úr, mint főgondnok rakatta le. Azonban a
föld színétől alig emeltettek falai 3 ölnyi magasságra a megkezdett építkezésnek, az áldozatkész építkező családjára borult, többször megujuló gyász miatt
félbe kellett maradni. Mignem az elesett ügyet, a reménytelenül beteg férj emelkedett szellemű neje Szepessy
Róza ő nagysága erős akarattal fölfogván, költségfedezetül 600 0. é. frt készpénz, 60 hordó mész, és a szükségelt keményfa mennyiség megajánlásával s igy 1000
frt értékkel nagy lelkiileg biztositá. Ehez járult Bottlik

Lajos úr 300 o. é. frt adománya, mely összeggel, mint
Darócon uj birtokos bitrokon egyházi érzületének adta
szép jelét. Igénybe vétetett másrészről a Borsodmegyében kebelezett ref. vallású gyülekezetek könyöradománya
is, mely téren adományozásával 10 oszt. frttal Bertók
János keresztesi földész polgártársunk tette magát különösen példásan feltűnővé. Szerencsés volt az egyház 50
frt államsegélyben is részesülni. Végül a közönségnek
különösen igavonó erővel rendelkező része, az önfentartás, a kenyérkereset érdekeit csaknem feledve, teljesített sokszor szükségelt szolgálatot, mig tehetségéhez mért
áldozatát sem vonta meg.
A nagyok és kiesinyek buzgósága ekkép állított
oly szép tornyot, minőre nem csak a tibold-daróci 478
lelket számláló, de népesebb egyház is büszke lehetne !
Az ünnepély nyitányát képezte a mező-keresztesi
dalárda összhangzó szép éneke, mely után, az anyaegyház lelkészének Édes Áb rahámnak hálaimája s végül a
jelvény föltételével rövid alkalmi beszéde következett,
mire a nép öröme harsány „éljen"ben, tarackok durrogása közt tört ki.
Említeni is fölöslegei, hogy ősi szokás szerint, az
utóének elhangzásával ebédezésben s az egyház áldozatban fénylő kegyasszonyáért s kegyuráért sat. emelt po*
hárköszöntésekben ért véget az ünnepély.
Mielőtt e közlemény berekesztetnék, cikkiró hangot
ad még a feletti örömérzetének, hogy a jelzett építkezésnél ia nyilvánulva látja azon igazságot, hogy „nyomás alatt a pálma ágai hatalmasabban szoktak kihajtani !"
Tornyunk egy fájdalmaktól zúzott, de meg nem
tört magas lélek teremtménye illetőleg kezdeményezése.
Nyilvánulva van itt ama bibliai mondat igazsága is:
„nem halt meg a leányzó (a vallásos buzgóság), hanem
csak aluszik!" a hol fel nem költetik. Igazolva van az
is, hogy vallástalan buzgóság-hiánynyal annyira és oly
sokszor vádolt korunkban sem oly fekete az ördög a
milyennek festik! Az áldozatkészség, akaratteljes tettekben jelentkező vallásosság ily példái mellett, nincs okunk
egyházaink jövőjét félteni
Adjon az ég minél több oly nemes lelkeket, mint Darócnak adott, a most élőket pedig örömben boldogan igen
sokáig éltesse.
s.—m.

KÜLFÖLDI EGYHÁZ ÉS ISKOLA.
Szent

Demeter.

Ugy látszik, hogy a csudáknak szintúgy szükségét
érzik a Duna mentében, mint a mi nyugoti Európánkban.
A görög papság — akár azon fény megirigylése
folytán, melyet a katholicismusra a lourdesi, marpingeni,

dietrichswaldi stb. szűz Mária fenséges tettei löveltek ;
akár a görög hit fölébresztése végett, midőn a jelen alkalommal látják, hogy a török fanatismus mily hathatós
segitŐje a kormánynak, — ugy gondolkodott, hogy neki
is jó lenne egy csuda s erre legalkalmasabbnak találta
Szent Demetert. Ez a mi vidékünkön teljesen ismeretlen
szent, nagy kegyben áll Bulgáriában és Romániában. Ha
egyébért nem is, legalább naiv és költői legendájáért
meg is érdemli. Igy szól róla a krónika :
„Szent Demeter egy szerb faluban, Bassarabovában
a Lom partján született. Eleinte pásztor volt. Átlátván
azonbau, hogy e földön minden csak hiábavalóság, elvonult Bassarabova mellett egy barlangba éa szőrruhát
öltött.
Igy mint remete bűnbánatban, imádkozásban s böj*
tölésben tölté napjait, a környéken csudákat is tevén.
Egyszer meghalt; s ugy látszott, hogy a Lom vize, mely
a sok esőzés miatt nagyon megáradt, szárazon akarná
elhagyni a bűnbánó földi maradványait. Ekkor egy szerencsétlen ember leányának, kihez szellemek jártak, megjelent álmában s igy szólt hozzá : ha a kegyed atyja
földi maradványaimat ki hozza a viz közül, én őt meggyógyítom.
A leány a dolgot elbeszélte atyjának, ez meg a
szomszédoknak, s elment arra a helyre, hol már régóta
fény volt észrevehető, de a melyről azt hitték, hagy valami elrejtett kincset jelez, s ott találta a szentet „tündökölve mint a nap."
E hír szájról-szájra járván, eljutott a bukaresti fejedelem fülébe is, ki elküldé a papokat és bojárokat,
hogy a szent maradványait hozzák el a legrégibb templomba. Nagy pompával hozták a szentet, de midőn egy
forrás mellé értek, egyszerre csak megbiesakolja magát
és nem akar tovább menni. Ekkor papok, bojárok tanácsot tartván, elhatározták, hogy olyan szekérre teszik,
melybe még sohasem jármozott két ökör legyen befogva,
hogy igy meglássák, vájjon a szent merre kíván iparkodni ; de biz az visszatért Bassarabovába.
Papok és bojárok elbeszélték a dolgot a fejedelemnek, ki őket visszaküldé „nagy úti költséggel", hogy a
szentet e falu templomába installálják. Ott aztán sok
csudát tőn.
Két nővér a szentnek maradványai számára egy
templomot építtetett saját költségén s elmentek a faluba
megpróbálni, ha vájjon a szent nem egyeznék-e bele az
oda való szállittatásába. De a lovak abban a kocsiban,
melyre a szentet helyezték, egy tapodtat sem mentek s
igy a kegyes átcsempészés sem sikerülhetett.
Egyszer meg Nikiphorus Parnoveno metropolita
ment el egész synodusával a szent maradványainak üdvözlésére. Egyik barát kézcsókolás közben némely reliquiáit elakarta csenni, de csudák-csudája ! a szája tátva
maradt, s a jelen levők nagy bámulatára sehogy sem
bírta becsukni. Ekkor a barát térdre esett a köny hullatások között kérte a bocsánatot. A szent végre könyörült rajta; a metropolita pedig ezt mondá a barátnak
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szerencsétlen^ hiszen ha mindaz, ki a szent látogatására
eljön, valamit eltulajdonítana reliquiáiból, csak hamar
semmi sem maradna.
A háború e közben kiütött az oroszok és törökök
között s Caltikoff Péter generális átjővén a Dunán, seregével Bassarabováig nyomult, hol a szent maradványai
vannak. A generális, elakarván azokat foglalni, hogy
Oroszországba küldje, elébe áll egy Hagi Demeter nevű
keresztyén s kérve-kéri, hogy expediálja azokat Buka
restbe, hogy e várost hadd szabadítsa meg a reá nehezült
csapásoktól. A generális beleegyezett; a reliquiák nagy
pompával Bukarestbe szállíttattak, hol csak hamar tapasztalták is jelenlétének következményeit : a háború
lecsendesült, a dögvész megszűnt s a közjólét visszatért."
Szent Demeter ma már ugy meg van csinálva,
hogy sokkal erősebb mint hajdan. Nem csak nem hagyja
mint egykor, reliquiáit ellopni, de megengedi, hogy lakását is változtassák. Az utóbbi időben azt is megengedte,
hogy reliquiái a metropolita templomból, Bukarestben,
egy másik Sarindar nevű templomba szállíttassanak.
Az átvitel nagy pompával ment végbe s a hivők
buzgósága újra fölélesztetett; de nem beszélik, hogy a
szent csudákat tett volna s a papságnak hiába van minden ebbeli kívánsága.
A Renaissance után
HETESY VICTOR

t

A v a s á r n a p 1 azon viszony han tekintetik, melyben a családi, egyházi és társas élethez áll. A vasárnap
fénypontja az egész hétnek, sugaraiban nyer az ember
uj erőt földi pályájának folytatására, nélküle csakhamar lesülyednénk az állat fokára. A vasárnap mint a
közös isteni tisztelet napja, az emberi szív mély és örök
szükségletén alapszik. Csak elégítse ki mindig ezen isteni
tisztelet a szívet és a szellemet. Jaj annak az egyháznak, hol a lelkész azt hiszi, hogy eleget tett kötelességének, ha beszédét 3 részre osztotta, melyben antidiluviánus nézeteit terjeszti, melyek senki által sem élvezhetők. „Es thut Noth, dass wir Pfarrer wieder in innigere Berührung mit den Laien treten, damit wir ihnen
nicht über die Köpfe weg, oder unter die Bánké hinunter predigen, und ihnen Dinge vorlegen, über die sie
schon lángst hinaus sind." Kí a vasárnapot megszoritani
vagy egészen felfüggeszteni akarja, az az Athewmus és
Materialismus vad hatalmainak malmaira hajtja a vizet és a
társas életnek oly viharát mozdítja elő, melynek sötét
felhői már már mutatkoznak és vészszel fenyegetnek.
Ha valami, ugy itt a vasárnap képes segíteni, mely az
evangeliumi és testvéries szellemet terjeszti és a sziveket
szentesíti.

A második irat a b i b i i á r ó l szól'2 és jelentőséről értekezik. Itt mindenek előtt szükséges, hogy felhagylelkész.
junk az inspirátio régi tanával, mely szerint nem csak a történetek, de még az egyes kifejezések is istentői származnak. Ha már maga az isten a szt.-irás szerzője és
A protestáns szabadelvű egylet kiadványai
az emberi irók csak mint akarat nélküli eszközök közreElzasz-Lothringiában.
működtek , következőleg az előadott igazságoknak i s
csalhatatlanoknak kell lenniök. Miután azonban a bibliáMint a felkelő nap hegyről hegyre, oszágról orban tarthatlan felfogásokkal és történetekkel is találszágra fénylő sugarait szórván, a világosságot elősegíti és
kozunk és ma egy egészséges ész alig hiszi, hogy föluralkodóvá teszi : ugy terjed el a haladó igazság fénye
dünk a világnak kezéppontja, hogy J ó z s u a parancsára
ís népről népre, varázs erejével mindig nagyobb hódítá- | a nap megállott, B i 1 e a m szamara beszélt, és J ó n á s
sokra kelvén és birodalmának határait kiterjesztvén. Ez
három napi tartózkodása után a cethal hasából egészsétörténik a vallás és egyház terén is. Itt is mindig széleges állapotban kisétált, — az avult inspirátio, mely eresebb körben sorakoznak a haladó igazság barátjai, kik
detileg a biblia tekintélyének megdicsősítésére szolgálni
ügyöknek minél nagyobb lendületet törekszenek adni.
akart, ma éppen az ellenkezőt, hitelének megrontását
Különösen a prot. szabadelvű egyletek vannak arra hieredményezi. Annak ellenében ki kell tüntetni, hogy a
vatva, hogy a vallásos igazságnak és haladásnak útját
biblia emberi és történeti módon keletkezett, nem mint
egyengessék és annak világosságát a laikus elemre is
a hit és élet csalhatlan tankönyve, hanem mint a kereszkiterjesszék. Ily értelemben és ily feladattal alakultak
tyén vallás alapja és forrása, melyből mindazok meríteegyletek honunkon kivfíl A m e r i k á b a n , N é m e t nek, „kik isten fiaivá akarnak lenni és jó cselekedetekre
h o n b a n , H o l l a n d i á b a n , S v á j c b a n , és E l felkészíttetnek." De ha olyan tanokkal lépünk a nép
z a s z-L o t h r i n g i á b a n .
elé, nem fogunk-e a biblia és vallás tekintélyének ártani ?
Az utóbbi országban a prot. szabadelvű egylet teSoha ! Ily igazságban minden bibliaolvasó bevallandja.
vékenységének fősulyát arra fekteti, hogy tagjai külön
r En ismerem a szt.-irás hiányait, de becsét is méltatom,
külön helyeken a haladó vallás értelmében felolvasásomely abban áll, hogy a legfőbb erkölcsi és vallásos
kat tartsanak, melyeket kinyomtatnak és olcsó áron elígt zságokat tartalmazza, a lelkiismeretre, a szívre és az
árusítnak. Eddig is nyolc fűzet fekszik előttünk, mely1
ben népszerű, de érdekes alakban a keresztyénség főbb
Scíhriften (les protestantischen liberalen Vereins in Elzasatárgyai megbeszéltetnek és valódi jelentésök kifejeztetik.
Lothringun. I, Der Sonntag, 2. Auflage von Pfarrer Riff in der Rup~
rechtsau. 54 S. 26 Pf.
Mint a fát gyümölcséről, ugy ezen egyletet is legjobban
2
ismerendjük meg, ha iratait .egyenkint fogjuk bemutatni
Die Bibel von Th. G e r o i 1 d, Pfarrer ari der Nikolaikircbe
és rövid tartalmát jelezni.
zu Strassburg, 50 S. '20 Pf.

lésnél. A lelkész beszéde ntán, H e n r i k koma így váegész benső emberre szentesítő és boldogitó erőt gyakorol.
1
laszolt ,.Iía jól értettem, ugy ezentúl az apostoli hitvalÉn ismerem azt az erot, én tapasztaltara azt."
lás
többé nem fog olvastatni a kereszteléseknél, mivel
A h á z i i s t e n i t i - s z t e l e t r ö l a 39-ik füzet
3
nem
mindenütt Jézus és az apostolok tanát foglalja maszól. Ha a vallást, mint Jézustól eredő uj, isteni életet
gában
és csak az akkori sekták ellen nem pedig a hit
fogjuk fel, akkor szükséges, hogy neki minél szélesebb
kört hódítsunk. Ez történik a házi isteni tiszteletben is, I« érdekében Íratott.'' „így áll a dolog", végzé beszédét a
lelkész, „nem az apostoli keresztyénség, hanem a 4., 5.,
melyben megfelelő olvasmányok, bibliai magyarázatok és
6-ik század sok tekintetben téves keresztyénség nyer
jóakaró intések által nemcsak a családtag-okra, de az
benne
kifejezést. E hitvallásban találnak ugyan alaptanoegész életre is nemesítő és szentesítő befolyást lehet gyakat, tényeket és vallásos eszméket, melyek az apostolok
korolni, mert a házi isteni tiszteletben a nyilvános isteni
tanaiban találtatnak, de egyszersmind oly nézetekkel és
tiszteletnek igazi alapját is megtaláljuk, mely azonnal
tényekkel
is találkozunk benne, milyeneket az apostolok
látogatottabbá lesz ott, hol a családtagok a magán isteni
vagy
nem
ismertek, vagy másképen magyaráztak. És
t sztélét folytán nagyobb érdekkel kezdtek viseltetni az
isten és az erény iránt. S e h 1 e i e r m a c h e r, H a r m s^ másrészről hiányoznak benne oly tanok, melyek az apostolok és a keresztyénség főtanainak tekintendők."
L a n g , C a i r d , R o b e r t s o n , C o q u e r e i és C o l a n i szónoklataiban, a P r o t e s t a n t e n b í b e l jegyAz ötödik füzetben E r h a r d bácsi 5 vezettetik elő
zeteiben, D. B r u c h keresztyén előadásaiban, E v e r t s mint oly talpra esett ember, ki népe közt járván, kelvén,
b u s c h miatyánkjában, S p ö r l i n kisasszony életképeimindenütt az igazat eltalálja és azért bizonyos tekintélyben, S p i t t a, G e r o c k és más költők műveiben, elég
ben részesül. Legelőször mint jóltevő szerepel, ki nem
alkalmas anyagot választhatnak ki a házi isteni tiszteletre.
sokat beszél, hanem többet segít: eledelt, tűzi-fát és ruIdőt arra mindenki nyerhet. Tiz perc mindennap, egy
hát osztván ki a kemény tél alatt a szegények közé.
hétben tesz 70 percet, egy évben már 53 órát. Kis idő
Azután mint nevelő lép fel, különösen az engedelmese z ? Itt is a nagy és üdvös törvénynyel találkozunk,
ségre szoktatván a gyermekeket. Itt nem mulasztja el
hogy a csekély nagygyá válik, ha rendesen és folytonoJ ö r g történetét, ki soha sem tanult, mások akaratának
san gyakorlatban van, S c h i l l e r szép szava szerint:
engedelmeskedni, végre katonaságnál kapitánya élete
ellen törvén, 20 évi fogságra ítéltetett el. A körtefa törBeschäftigung:, die nie ermattet,
ténetében elbeszéli M á r i a unokájának, hányféle haszDie langsam schafft, doch nie zerstört;
not hajt az ilyen fa, figyelmeztetvén őt, hogy az ember
Die zu den Bau der Ewigkeiten
is csak akkor megfelel rendeltetésének, ha az emberi
Zwar Sandkorn nur für Sandkorn reicht,
Doch von der grossen Schuld der Zeiten
társaság hasznos tagjává tud válni. „Gyümölcseiről fogMinuten, Tage, Jahre streicht.
játok őtet megismerni." A lothringiai vásárt rajzolván,
az ottani lakosok jó és" rosz szokásaira figyelmeztet KüFelette érdekes és élénk életképet rajzol a negye4
lönösen pedig azon emberek gőgje e'len kikel, kik azt
dik füzet a k e r e s z t s é g r ő l .
Az olvasó kedélyes tárhiszik, hogy senkinek semmivel sem tartoznak. Ily
saságba vezettetik be, melyben a keresztelés után a
gőggel
bitint követünk el az isten szeretete ellen, mely
komák, rokonok, szülék és a lelkész is szép órákat tölmindenkit áldott, J é z u s ellen, ki érettünk a keresztfán
tenek. Csak egy vendég rosz kedvű, mert ő nem tudja
halt meg és minden nagy és jó emberek ellen, kik előtelhinni, hogy a gyermek az örök kárhozatban részesül,
tünk
azon javakat előteremtették, melyeket mi minden
ha nem kereszteltetik meg. Dacára, hogy volt lelkészünk
fáradság
nélkül örökeltünk. A keresztpókróli elbeszélésben
ugy tanitotta, én sem hiszem, hozzá szólt egy anya ; — én
tanítja,
hogy
az embernek kötelessége szerény állásával
egy leánygyülekezetben lakom, a, lelkész nem lévén ott,
is megelégednie, mert ez rá nézve bizonyosan a legcélnem kereszteltethettem meg gyermekemet, mely meghalt,
szerűbb és legáldásosabb, különben az isteni bölesescg
de hogy nem kárhoztatott, arról biztosít engemet anyai
és szeretete nem helyezték volna oda.
szeretetem, vallásos hitem, és a ki ezen hitemet rontaná,
- ez egyszersmind istenbe, valamint igazságosságában és szeretetében való hitemet is megsemmisítené. Én mint bűnös nő nem akarok boldog lenni, ha az én ártatlan
gyermekem örök kínra kárhoztatott. Most alkalmat vesz
magának az uj lelkész, hogy a szabadelvű tan értelmében
a nőt megnyugtassa és híveit a keresztelés lényegéről
felvilágosítsa, kik mint bibliai emberek különösen azon
ütköznek meg, hogy az apostoli symbolum seholsem találtatik a szt.-írásban és mégis használtatik a kereszte-

A h e g y i h a n g o k b a n 0 vezettetünk a szabad
természet nagyszerű szépségeibe, hol az istent oly méltó
és megható módon lehet imádni. A V i e r w a 1 d s t ä tt e r tó gőzhajóján nagyobb társaság találkozott össze.
Katholikusok és protestánsok, világiak és lelkészek, öregek és fiatalok egymással beszélgettek és enyelegtek.
5

Vetter Ehrliard, 2. Auflage, 40 S., 16 Pf. von L. L a u g1 o f f Pfarrer in Ballbronn.
6

3

Der Hausgottesdieust von Fr. Riff, Pfarrer in Ruprechtsau.
44. S. 20 Pf.
* Die christliche Taufe, 3. Auflage, 62 S., 20 Pf. Verfasser :
A. E u g e l m a u u , Pfarrer an der Wilhelms Kirche.

Bergstiramen. Erbauliches und Beschauliches. Excelsior, immer höher ! Eine Abendandacht, auf dem Vierwaldstättersee. Auf dem
Belvedere Olockengeläute. Was einem das Monument von K a p p e r
predigt. Von A. D i e t z, Vikar zu St. Thoma iu Strassburg,
0 Ö. 30 Pf.

Az este gyönyörű volt. A nap éppen leáldozott és az
ég nyugoti szélét biborarany színbe öntötte, mely a tóban varázsfénynyel tükröztetett vissza. Az alacsony hegycsúcsok már az alkonyat árnyékába voltak beburkolva,
de a legmagasabb hegyóriások, a nap búcsúköszöntését
viszonozva, csodálatos fényben ragyogtak. Egyik a másik
után mint az isten dicső oltárai az Ő tiszteletére, megnyujtá fénylő világát. Tetejök örökös hóval fedve szivárványszínekben csillámlott. Ily szépségek bámulásában
elnémult a beszéd, az egykedvű is el volt ragadtatva a
természet ily bajaitól. Egyszerre egy orgonának dallama
„Nun danket alle Gott" visszhangzott. Egy lelkész mély
hangjával megkezdte magát az éneket, fia csengő tenorjával segitette, szemérmesen egy menyasszony is egészitette ki az összhangzatot, mig utoljára az egész társaság
egy lélekben és egy érzelemben dicsőítette a mindenség
urát, kinek művei oly szépek és bájolók. Az áhitatot
még fokozta egy estéli harang, melynek kondulása oly
mélabúsan a szivekhez szólott Itt lehetett átérezni a
szt.-irás igazságát : „Az isten a ki teremtette e világot
és mindeneket, melyek e világban vannak, mivel hogy
menynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban
nem lakik
mert ő általa élünk, mozgunk és
vagyunk. Csel, 17., 24., 28. Ezen lélekegység a természetben figyelmeztetett, hogy az életben és templomokban
is buzgólkodjunk az egyetértés után és teljesítsük a
nemes Z i n z e n d o r f intését:
Der du noch in der letzten Nacht
Eh' du für uns erblasst,
Den Deinen von der Liebe Macht
In's Herz geredet hast,
Erinnere deine gläubige Schaar,
Die eich so leicht entzweit,
Das deine letzte Sorge war
Der Glieder Einigkeit.

Hogy k i k a s z a b a d e l v ű e k é s m i t a k a r
n a k ő k , azt mutatja a hatodik füzetke, 7 melyben következő eszmemenetre találunk : Pál apostol ellen E p h es u s b a n lázadás ütött ki. M a c e d ó n i á b ó l C o r i n t h ú s b a akar menni. Testi fájdalmaihoz jön lelkének
szomorúsága, mert itt is kikelt ellene a vallási fanatismus, mert ő hirdeti a szabadság és a türelmetesség elveit,
ő alapitja ezen szeretett egyházat, mely minden különbség nélkül a pogányoknak és zsidóknak nyitja ki kapuit. Azért Írhatta a C o r i n t h u s b e l i e k n e k : „Hanem mindenekben ugy viseljük magunkat, mint Istennek szolgái,
ugy mint hitetők, noha igazak,
„2 Cor. 6, 4—8." — Mi szabadelvűek is vádoltatunk,
mintha hitetők és csalók volnánk, kik tagadásoktól élnek és az egyház kapuit annak is nyitják, kik tagadják
az apák hitét. Mindenekelőtt keresztyének vagyunk, hiszünk egy Isten létébe, ki mint menyei atyánk a szeretet
és békesség Istene; hiszünk a J é z u s b a , kit Isten hozzánk küldött, hogy minket a bűnbánat és haladó szente7

Die Liberalen was sie sind und was sie wollen, von A. Engelmann, Pfarrer zu St. Wilhelm 16 S. J2 Pf,

sülés útjára vezessen ; hiszünk egy erkölcsi láthatlan
világba, a jó és igaz hatalmába és győzelmébe, az istenország megállapításába a földön, a lélek szabadságába és
halhatatlanságába. A biblia nekünk is kiindulási pontunk,
csak hogy mi nem mint az orthodoxok annak betűjébe,
hanem annak szellemébe hiszünk. Hisszük továbbá, hogy
a reformatió műve még nincsen befejezve és hogy annak
kezdeményezői a lelkiismereteket a kath. egyházgyülekezetek igájától akarták megszabadítani, a nélkül, hogy a
szellemet a hitvallások bilincsébe verték volna, Nekünk
is jogunkban áll, mindeneket megvizsgálni és az igazságot
megtartani: „Seien wir überall für die Wahrheit ! Ziehen wir sie der Ueberlieferung vor, und sollte letztere
durch Jahrtausende gerechtfertigt dastehen ! Vergessen
wir niemals, dass wir alle, Pfarrer wie Laien, vor allem
Diener Gottes sind, Diener des Gottes, der Wahrheit
und der Liebe, nicht die Sprachrohre und blinden W e r k zeuge einer auf äussere Macht gegründeten Kirche, die
eifersüchtig jede freie Regung des Geistes niederhält und
das Gewissen ihrer Uetergebenen nach ihrem Wohlgefallen ummodeln will."
(Vége következik)

I R O D A L O M .
A Kisfaludy társaság pártolói könyvtárának két
első kötete s Salamon 14 Történeti költemény. Irta Szász
Károly. „Férj és nő. "Regény. Irta b. Kemény Zsigmond,
Ráth Mór kiadásában, megjelent a magyar könyvpiacon.
Mindkét mű kiállítása inkább cifra, mint Ízléses. Nyomása
ritkított garmond, melylyel összevág a n é h o 1 alkalmazott
árnyékolatlan Elzevir-féle arabeszk, de homlokegyenest
ellenkezik, s Ízléstelen a fekete alapnyomású antik francia
sorfölötti disz, valamint az ó egyipti modorú initiale. A
záradék cirádák, amellett hogy különböző méreteik miatt
szemsértők: rendkívül fejletlen Ízlésről tanúskodnak.
Legnagyobb részök műasztalos munkákról vett díszítések,
melyek között az ó-francia, tiszta renaissance, baroque,
copf, jezsuita csigacső vagy mézkerep, természetutánzó
modern stb. stylus, elv nélkül s összevissza vannak képviselve. Annál elismerőbbek lehetünk, e kiadványok bel-^
tartalmát illetőleg. Szász Károly Salamonja 3 részre oszlik.
Előjátéka Endre és Béla viszálya 4 énekben; főrésze
Salamon királysága 12 énekben s befejezése a trónvesztett
Salamon kalandos erőlködései koronája visszaszerzésére,
kibékítő végéig pólai remeteségében. Tartalmának műbecséről kezeskedik Szász Károly tehetsége s az akadémia el smerő koszorúja. Sok ragyogó részlete van, s a
kitűnő szerző művészi nyelvkezelése lebilincsel mindenütt.
Üdvözöljük érte Szász Károlyt, ki irodalmi nagy érdemeit koszorúzott sikerrel tetézte. Nem mondjuk hogy
betetőzte, mert az ő 'ritka buzgalmához s örökösen pezsgő
munkaerejéhez joggal fűződik még sok várakozásunk,
hanem ismételve azt mondjuk, hogy kiváló érdemeit ujabb

sikerrel tetézte Kemény Zs. regénye megérdemelte a ' a pálinkaivásnak : az oda való g. kath. tanitó oly szerződésre lépett velők, hogy egy évig sem a korcsmában,
második kiadást. Hirtelenében nem nevezhetünk oly szépirodalmi olvasmányt, melyben annyi izlés, oly komoly , sem otthon ne igyék senki pálinkát, ellenesetben 50 frt pénzbírságot köteles a szerződés ezen pontját megszegő, jótészépségek és a tartalom reális becse mellett annyi ép s
kony célra fizetni; a tanitó pedig, mint egyik szerződő
valójában költői phantázia lenne, mint e vaskos kötetben,
fél kötelezi magát, hogy azon esetre, ha a szerződést
melynek olvasása hasznos tanulmány s amellett édes
1
megtartják s egy évig nem isznak, — saját költségén a
gyönyörűség az olvasóra nézve. E munka szépségei s
magasb mfíizlése kibányászására, talán épp akkora kötetre ; templom részére egy 50 frtos lámpát vásárol. E szerződés egy hónap előtt jött létre s azóta a községben senki
lenne szükség, mint maga a regény ; azért mi csak arra
sem iszik. A korcsmáros kétségbe van esve, s a jobb
szorítkozunk, hogy figyelmeztetjük közönségünket e ritka
időkben dupla krétával szerzett örökségét már árusítja*
becsű termékünkre. A közönségen a sor, hogy megmuhogy boldogabb vidéket keressen, hol még a pálinka
tassa, mikép van érzéke az értékes szépirodalom pártoivásnak
szebb jövője mutatkozik. Nagy jótétemény
lására. A Kisfaludy-társaság pártolói könyvtára egész
lenne, ha széles e hazában, községenkint, ilyforma szerévfolyamára az aláirás 6 frt, külön egy-egy kötet fűzve
ződéssel, meg lehetne a köznépet az annyira meggyöke2 frt 40 kr., díszkiadásban 3 frt.
rezett
pálinkaivástól, s igy az erkölcsi és anyagi bukás A példaadás módszere. Szülők, tanitók és mástói
is
menteni.
emberbarátok számára irta L e d e r e r Á. Veterán népoktatónk 26 évi tanítói működése alatt, a nép, s társadalom,
annak érzelmei, szokásai és intézményei megismerésére
törekedvén, beható vizsgálódásai után azon kétségkívül
helyes meggyőződésre jutott, hogy a példa, melyet a
gyermek a családban, az ifjú a társadalomban lát: a legfontosabb nevelési tényezők egyike Ennélfogva a példaadás módszertanának alapos ismerete, nem egyedül a
tanítóknak, hanem a szülőknek, hivatalnokoknak és emberbarátoknak is egyaránt szükséges. Hasznos szolgálatot
tett tehát Lederer úr, midőn a példaadás methodikájáról
a NépnevelőkLapjában közölt cikkeit, némi módosításokkal,
ezen 30 lapnyi füzetben, mint különnyomatot közé tette.
Ezáltal nagyobb közönség tétetik figyelmessé a példaadás
nagy fontosságára, s egyszersmind bevezettetik a példa
különböző nemei és a példázás módja ismeretébe. Lederer
úr a példaadást világosan és kimerítően tárgyalja a család,
iskola és a nagy társada'om körében, hogy ennek alapján
az illetők a példát, az ifjúság erkölcsi jelleme derekas
kifejlesztésére módszeresen alkalkalmazhassák. A Bpen,
Lampel Róbert bizományában megjelent füzet ára 20 kr.,
jövedelmének negyedrésze az >,Eötvös-alap" gyarapítására
van szánva.

KÜLÖNFÉLÉK.
* Tolnamegyei ideigl. iskolalátogatókká neveztettek
ki prot. lelkészeink közül: E r r a e l G y u l a Alsó-Nána,
Apáthi, M ó r á g y ; G ö d e K á r o l y Alsó-Nyék, Decs,
Eőcsény, Pilis ; K á l m á n D á n i e l Borjád, Gyönk,
Kölesd, Medina Miszla, Nagy-Székely, Némedi, Simontornya ; S c h l e i n i n g K á r o l y Izmény, Kis-Mányok
és Mucsfa községek részére.
* A pálínkaivás elterjedése ma már annyira bevégzett tény, hogy bízvást az országos csapások közé
sorozhatjuk. Ügy látszik azonban, hogy okkal-móddal
mérsékelni lehet a pálinkázás szenvedélyét. Sztankócról
irják, hogy ott, miután a nép nagyon neki adta magát

* Gróf Pálffy Jánosnál, ki, mint már említők, egy
Pozsonyban fölállítandó evangelikus theologiai kar alapjára tizenhatezer forintot adományozott, mint a „Pozsonyvidéki Lapok" írják, küldöttség tiszelgett R a d v á n s z k y
A n t a l főispán vezetése alatt. A küldöttség tagjai közt
volt G e d u l y L a j o s superintendens is. A nagylelkű
adományért köszönetet szavaztak a nemes grófnak. A szó
vivő elnök kiemelte beszédédjében, hogy az adományozót
nem felekezeti indokok bírták e jótettére, hanem mivel
ez ev. egyház volt az, mely autonómiáját, és a hazai
nyelvet a legnagyobb veszélyek közepette is föntartotta
mig más intézetek elfeledték nyelvöket, nemzetiségöket.
A nemes gróf szép beszéddel válaszolt, említvén, hogy
mindig szerette a szabadságot és fölvilágosodást melynek
az ev. egyház Magyarországban súlyos időviszonyok között is mindig hü őre.volt.
* Bessenyei Györgynek, múlt századi irodalmunk
egyik úttörőjének, s akkoriban legkiválóbb prózr. írónknak
a franciás iskola tovább fejlesztőjének Puszta-Kovácsiban
porladozó hamvai fölé a nemzeti kegyelet síremléket
szándékozik emelni. Berettyó-Újfaluban e hó 6-án alakult
meg az ideiglenes emlékbizottság, mely a „Sárét" szerint,
elnökének Ember Károly furtai ref. lelkészt, jegyzőjévé
Vass Jenőt, mint a Sárrét szerkesztőjét választotta meg.
Elhatároztatott egy állandó emlék-bizottmány létrehozása,
mely jan. 6-án alakuland meg. Felolvastatt még Bakos
József bakonszegi ref. lelkész úrnak a nagy író hamvainak
föltalálásáról s/.óló levele, melyből a következőket emeljük ki. Bakos úr szóhagyomány után indulva, okt. 15-én
a tirhely tájának kijelölt területen több ölnyi hosszaságban
árkot ásatott, melynek második ásónyomnyi mélyítése
közben találta meg a puhább és sárgás földű sirgödröt.
Nevezett lelkészünk a sírt addig ásatta, mig a kihányt
földdel az elrothadt koporsónak némi darabocskái, valamint
szövetfoszlányok s rozsdás koporsószögek kerültek felszínre.
Tovább azonban nem ment, hanem behányatta a sírt,
mely hogy valóban Bessenyeié és nem a szintén
azon a kertben eltemetett Várdai nevü tiszt tartóé,
abból tűnik ki, hogy a köztudomás szerint miként Mo-

lieret ugy Bessenyeit is m i n d e n e g y h á z i
szernoka s ennek folytán az 1848-iki pesti országgyűlésen képt a r t á s m e l l ő z é s é v e l temették el, s fejfa vagy
viselője, utóbb a hétszemélyes tábla tagja lett.
keresztfa sem jelölte nyughelyét, mig Várdainak fejfája j
Mint a nemzeti mozgalomnak egyik kiváló szerepvolt: a kiásott sirnál pedig fej fának vagy korhadt
lője 1850-ben hadi törvényszék elé állították, hol azondarabjainak nyoma sem találtatott. Azonkívül a 30-as ! ben Haynau ismeretes bukásakor többekkel együtt ő is keévekben eltemetett Várdai koporsója nem is lenne még ! gyelmet nyert.
oly korhadt, mint a kiásott koporsó. A sir azóta Na
A nemzet politikai életének most bekövetkezett 12
dányi Miklós úr intézkedése folytán újra ormóztatott s
évi szünetelése alatt Fábián Gábor, ki már korábban,
az ő költségén csinos rácsozattal vétetett körül. Fekszik
1824 óta számos műfordítással gazdagította volt irodalaz u. n. Csoma-kert nyugati oldalán délnek irányuló árokmunkat, most egész lélekkel a római klassikusok fordípart mellett, a kertet szakgató Berettyó partjához néhány
tására adta magát, és nem állítunk sokat, ha azt mondölnyire.
juk, hogy Fábián Gábor, Wielandnak e téren szerzett
érdemeivel versenyezhet. Ebbeli érdemei elismeréseid a
* A roncsoló toroklob számos vidéken pusztit.
magyar tud. akadémia még 1832-ben levelező-, s 1835Félegyházán százával öl gyermekeket, Sepsi-Sz.-Györgyön
ben rendes tagjává választá, 18ö3-ban pedig a Kisfaludy
pedig a székely Mikó-tanodát e miatt jónak látták dec.
társaság is rendes tagjai közé sorozta.
1-sején bezárni, s majd csak jövő év elején kezdik meg
a tanitást.
Mikor 1865-ben a nemzet ismét oda jutott, hogy
* Laliinknak buzgó és szakképzett főszedője, O tügyeiről maga rendelkezhetett, Arad városának polgársága
t i n g e r E d e úr, ki éveken át főtényező volt abban, hogy
ujolag Fábián Gáborra, a kipróbált hazafira adta szavalapunk Ízléssel, csinosan és sajtóhibáttanul állíttatott k i :
zatát mint országgyűlési képviselőre, és a már akkor 70 éven
a mult héten körünkből Nagy-Kőrösre távozott, hogy ottan
túl levő férfiú, mint a Deák-párt egyik köztiszteletben
a kellő igényeknek megfelelő saját nyomdát szereljen
álló tagja helyét dicséretesen betöltötte.
föl, mely Kőrösön már valódi kulturai szükséglet. EgySokoldalú tevékenységben lefolyt életpályájának
úttal két lapot indit meg, Nagy-Körösi Lapok és Cegegész folyama alatt Fábián Gábor nem szűnt meg azon
lédi Lapok címmel. Ezen újságoknak azon a per excellen- | egyház ügyeiben is ténykedő részt venni, melyhez őt
tiam magyar és prot. vidékeken, igazi művelődési fontosnem pusztán születés, hanem benső meggyőződés is
ságuk van. Őszintén óhajtjuk, hogy a nyomda éppenúgy
csatolt.
mint az irodalomi vállalat, jól sikerüljön, mire előre is
Mikor 1824-ben Aradra jött, ott református gyülekebíztositékúl szolgálhat a derék nyomdásznak munkakedve
zetnek hire sem volt; pedig éltek 0 - és Új-Aradon jó
és szakértelme.
számmal kálvinisták, kiket összegyűjteni és testületté egyesíteni volt az első feladat, Fábián Gábor kezet fogva Budai Jonáthán ügyvéd és táblabíró buzgó hitsorsosával hozzálát
a nem könnyű munkához, és 1829-ben egy ott marasztott ambulans lelkész által az elszórva lakó hitsorsosokat
egybegyűjteti, templom és paplak helyeiül alkalmas telek
megvásárlását eszközli, és 1830-ban már az ó-aradi ref.
egyház megalakult, Budai mint régibb ember választatI Fábián Gábor emlékezete. I
ván meg gondnokul. — Most tiz esztendeig megakad ismét az ügy, mig 1840-ben Budai halála után, Fábián
Gábor lesz az egyház főgondnokává. Amint ő a dolgok
Egy ritka nagy korú és még nagyobb érdemű haélire állt, a munka ismét megindult. Legelőször is papzafi hunyta le örök álomra szemét e hó 10-én, ki mint
lak építését veszi tervbe és 1843-ban már készen áll a
mult századbeli r formátus Aroni családnak fia, és a
diszes épület. 1847-ben következik a templom épitése :
protestáns érdekeknek mind halálig buzgó pártolója, bőapril 19-én teszik le az alapkövet és ugyanazon óv noven kiérdemelte, hogy lapunk is tisztelettel emlékezzék
vember havában az Urnák háza, tornyostul együtt készen
meg dicsőséges pályafutásáról.
áll és felavattatik.
Fábián Gábor született 1795-ben, Veszprémmegye

NECROLOGOK.

Vörösberény nevű helységében. Atyja József ref. lelkész
és esperest, a »Prédikátorok tárházáénak szerkesztője
és több népszerű természettudományi munka szerzője,
anyja Somogyi Zsuzsánna, a »Mondolat" hírhedt Írójának, Somogyi Gedeonnak, nénje volt. Iskoláit Pozsonyban, Pápán és a pesti egyetemen végezte, és ugyancsak
Pesten tette le 1821-ben az ügyvédi vizsgát.
1824-ben a világosvári uradalom rendes ügyészévé
lett, majd Aradmegye rendes táblabirójává választatván,
a 40-es évek elejéu a megyei ellenzék egyik vezérszó-

Tiz esztendeig viselte az általa létrejött egyházban
a főgondnoki hivatalt, s ez idő elegendő volt arra, hogy
művét befejezze és megszilárdítsa.
Fábián egyházalkotó buzgólkodása szélesb körökben
is talált méltató elismerésre, s már 1842-ben a nagy
szalontai esperesség tanácsbirajának választotta. 1848-ban
pedig az akkori cultusminister által egybehívott egyetemes értekezletre ezen esperesség egyhangúlag őt küldte
képviselőjéül.
íme száraz vázlata c hosszú szép életnek, melynek

szellemi munkásságát hirdető műveit, ha felsorolni akar- ! magasztalnom ott a hol kell. Már c&ak azért is szívesen
teszem ezt, mert ott a derék B a k s a y köztetek, kibe én
nók, két akkorára kellene terjedni e dolgozatnak, mit
a bolondulásig szerelmes vagyok.
a lap oeconomiája meg nem enged.
Mi az én előfizetésemet illeti ; meghagyom pesti
Annyit, azonban a protestáns férfiú jellemzéseid föl
jogász fiamnak, hogy azonnal praenumeráljon értem nála
kell említenünk, hogy halála napjáig a szabad egyházi
tok fertály, fél vagy egész évre, akár kettőre is amint
irány törhetetlen hive volt, és a vallási felvilágosodás terkívánjátok. Nec secus facturi ! Ölellek. Öreg barátod F á jesztését tartotta a prot. egyház főfeladatának.
b i á n Gáb'o r."
Mikor az 1865/8-iki országgyűlés alatt mint Arad képviselője Pesten lakott, sokszor volt szerencsém öreg baIly játszi elmével tréfálódzott és oly meleg érdeklőrátomat házamnál látni, és még most is előttem van a
déssel buzgólkodott a 76 éves öreg.
tisztes ősz arc, melynek üde vonásaiból csupa jóság, értelAz ember szeme gyönyörűséggel nyugszik e levemesség és lelki nyugalom sugárzott. Beszélgetésünk jobbára
lek külsején is, amennyiben azok szilárd irásvonásain
a közügyekről folyt, és ha olyankor történetesen valaki
az öregséggel járó reszketegaég nyoma sem látszik.
hallgatózni talál, öreg barátom beszédeit okvetlen egy, az
Mint egész lényege, irása is a legnagyobb csin és
emberiség magas rendeltetése iránt hevülő húsz éves ifjú
tisztaság kinyomata volt.
lelkesült nyilatkozatainak veszi.
D R . BALLAGI MÓR.
Annyira nem birt a nagy kor legkisebb árnyat vetni
ti philosophiai eszmélet folytán derült lélekre.
Ne vegyék tőlem önzésnek e becses lap mélyen
Különösen jellemző volt az a meggyőződése, hogy
tisztelt
olvasói, ha egy kedves, egy jó, egy forrón szea tömegek felvilágosodása és azoknak a hierarchia butitó
retett testvérről — kit ma temettünk el — dicsérőleg
toldásaitól megtisztított keresztyén vallás szellemében töremlékezem. Könnyebben esik bánatos szívemnek, ha róla
ténendő neveltetése által az emberiség mai nap nem is
dicsérőleg szólhatok . . . .
sejthető tökélesbülésnek megy elibe.
Barátai, tanulótársai, ismerősei s tisztelői nem fognak
Nem bizom annyira emlékező tehetségemben, hogy az
ezért elitélni engemet. Leginkább ezek érdekében „emlée tekintetben előttem tett szóbeli nyilatkozatait idézni merékezem", hogy tudják meg e becses lap útján azt. hogy
szelhetném. Szerencsére levelei vannak kezeim közt, meegy becsületes, egy szerény, egy önzetlen, s egy nemes
lyek a mondottakat eléggé bizonyítják, s a ritka szép
szivű
fiúval, baráttal ismét fogyott szegény magyar halélek ifjúi hevét a legtisztább világitásba helyezik.
zánk !
1871-ben, tehát 76 éves korában, egy bizalmas
Kérditek talán gondolatban, hogy ki volt ? s mi volt
levelében igy nyilatkozik: »01y dogmákat vernek gyerhát
ez
annyira magasztalt fiú ?
mekeink fejébe iskolákban, melyektől a józan ész elborSenki más, mint egy szegény protestáns pap szép
zad és a h i t i s e l b ó d u l . Nem lehetne-e ezek nélkül
reményű
fia, vagyis ő volt agg szüléinek 9 élő testvérei
el minden confessio ? Nem elég a keresztyén valláshoz maga
1
között
az
öreg Jákobnak — apánknak, a 76 éves szola Krisztus morálja ? Ez által mily szépen lehetett volna
gának,
45
éves papnak, — legjobb s legkedvesebb fia, a
a hitet a tudással, a theologiát a philosophiával már rég
ki után s i r v a m e n n e k a g g s z ü l é i n k a k o p o r
összeházasítani! Szégyen az emberiségre, hogy az eddig
s
óba
nem történt.®
Hát jó anyánk mint szereté őt. — Óh ! ez érzelemre,
1872. febr. 7-én pedig a nép vallásos felvilágosítására
e szeretetre, nincs szó, nincs kifejezés . . .
alapított „Keresztyén Család" című lap érdekében igy ir ;
És mi 8 élő testvérei? jobb szereténk őt Önma„Kedves barátom. Te Mór ! Mond nekem meg, mi dolog
gunknál.
Csudáltuk, bámultuk s imádtuk őt, ki még csak
az, hogy ti a „Keresztyén Családot" nem külditek száegy
rosz
szót
sem ejtett ki ajakán...
momra, kinél annak buzgóbb barátját aligha birtok. A
Öcsém végzett jogász volt.
mutatványivet, melynél többet eddig belőle nem láttam,
Iskoláit a pesti reform, főgymnásiumban kezdte és
s különösen benne az ö r e g h á z a s p á r r ó 1 irt isteni
végezte,
hol az érettségi vizsgát kitűnő eredménynyel
költeményt, fűnek fának mutogatom, úgy hogy azt ezzel
tette
le.
már egészen elnyüttem. Apostolkodom e derék folyóirat
Tanárai s tanulótársai osztatlan szeretetét teljesen
mellett teljes tehetségem szerint s merem reméleni, hogy
kiérdemelte.
Szólhatnának e téren helyettem tanárai, külömaholnap mutathatok sikert,
nösen
Vámossy
Mihály igazgató-tanár úr, ki őt végtelenül
Táncsak nem fogjátok hinni, hogy, mert eddig elo
szerette ; szólhatnának helyettem barátai, a többek közül
nem fizettem, én a két forintos praenumeratío elől akarok
Borzsák
Sándor monori kir. járásbirósági joggyakornok
megszökni. Nem fizethettem eddig azért, mert rösteltem
úr,
de
ne
szóljanak, szenteljenek egy két könnyet a jó
a postán 2 frt. küldeménynyel pironkodni, szeretnék nektek
tanítvány
s kedves barát korai elhunyta felett. Véssék
egyszerre többel kedveskedni, hanem tudhatod, a mi
szivökbe mélyen, drága emlékét -— talán megérdemli ezt
indolens népünknél ehhez egy kis idő kívántatik.
a
jó fiú !
Nohát ne bolondozzatok. Küldjétek rögtön nekem az
Még csak 23. éves volt.
egész folyamot, hogy többet is lehesen felmutogatnom s

Jelenleg honn tartózkodott-, az ócsai kir. járásbíróságnál mint díjnok működött, a hol is szép és gyors
Írásáért, jó magaviseletéért, főnökei s tisztársai bizalmát
és szeretetét megnyerte.

egy szegény papcsaládra nézve, a kinek úgy is sok nyomorral kell küzdenie ; most már tudom, hogy nem Ítélnek
el engemet, sőt akad önök közt, kik sajnálkozni fognak
elettünk ! . . . .
November 28-án kisértük ki őt az Űrök nyugalomba.
Koporsója felett az alsó-némedi lelkész Veresmarthy József úr, kedves keresztatyja, mondott egy szívet s lelket
meghaló imát, azután én sirtam el felette hattyú dalomat.

Végre önkénytes is volt; azt hisszük, hogy annak is
lett az áldozata. Féltettűk őt, mint szemünk fényét, családunk büszkeségét, reménységét. A katonaságból minden
áron megakartuk szabadítani. Óh mit nem tesz az édes
anya forrón szeretett gyermekéért! Filléreinket, legutolsó
krajcárunkat raktuk össze, éheztünk és rongyoskodtunk
csak hogy megszabadíthassuk a kedves jó fiút. ő végre
is szabad lett, s haza jött örömmel, hogy néhány hónapra
a szabadulás után meghaljon a szüléi és testvéri karok
között. . . .

Nyugodjunk meg rajta aggszülék ! kedves testvérek!
hiszen a jó Isten jobban szerette őt nálunknál, azéit vette
fel őt magához, hol szent hitünk szerint újra látjuk őt,
Legyen könnyű a föld drága hamvaid felett, végtelenül szeretett kedves jó Jenő öcsém !
SZABÓ GÉZA,

3.-lelkész.

Mondják meg önök, kedves szolgatársaim, van-e,
lehet-e ennél már nagyobb veszteség, borzasztóbb csapás
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kalauzai a szent írás tanulmányozásához. Készítette Dr. Angus

József, a royal, asiatic society tagja. Lelkészek és theologiát tanulók száraára. Magyar
fordításban 4 6 ív, díszes földabroszszal. Vászonba kötve
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70 „
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utánvéttel

is megkiildetnek

postán.

A belső-somogyi ev. ref. egyházmegyében két segédlelkészi állomás van üressógben. A kik jelentkezni kivannak, a theologiai tanfolyam bevégzéséről,

úgy szinte szolgálati éveikről szólló bizonyítványaikat

folyó évi december hó 22-dikéig alólirotthoz küldjék, utolsó posta Csököl.
Oly jelentkező is elfogadtatik, ki még csak lelkészjelölt és vizsgát nem tett.
Évi fizetés: élelmezés,
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lakszoba,

fűtés, mosás
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minimum 5 2 frt, maximum 8 0 frt.
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Budapest, 1877. december 23.
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EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP,
Előfizetési dij:

Hirdetések dija:

Helyben Lázhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Szerkesztő- é s

KIADÓ-HIVATAL:
VIII ker. Mária-utca 10. sz. I em.

Előfizetési felhívás

PROTESTÁNS E&YHÁZI ÉS ISKOLAI LAP"
1878-dik évi, huszonegyedik évfolyamára.

E l ő f i z e t é s i dij:
Egész évre Ö forint, félévre

forint S

O k r , negyedévre Q forint Q 5 3 k r .

Az előfizetési péuzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-utca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Budapesten,

1 8 7 7 . december hóban.

Főmunkatárs:

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

FarkasJózsef.

Dr. B a l l a g i Mór.

szivében a bizalmas szórakozásnak

Karácson.
Üdvözlégy:

családok

ragyogó

s a kedély ártat-

lan örömeinek.
örömfája s te

Szakítsunk

ma a hidegen

számitó,

fontolgató

szép Karácson, a jó és boldog emberek ünnepe! I s -

bölcselettel, a mely oly sokszor betolakodott keblünk

ten hozott.

szentélyébe

Záródjál

be ajtónk

rekedj künn te hétköznapi

a világ

vesződsége előtt

b ú , baj, a melyből éven

át úgyis bőven kijutott; legalább egy kis ideig hadd
melegüljön föl a sziv,

hadd viduljon a lélek, mely

s nem egyszer

megingatá

oszlopait. Az érzelem oltárán

meki öröm boldogító érzelmeivel,

Álljunk meg a kicsinyek között és üdvözöljük a
sokat beszélő kis sereg örömtől

el, báuatfelhőt hagyván boldogság után epedő egén !

boldogabb jövő ígéreteit;

Ha a tegnap komor volt, — s ki tudja, mit

melyek csókolnunk

engedik a béke mosolygó angyalát.

előtt a rideg való sötét képei nem egyszer vonultak

hoz a holnap ! — miért ne szakítsuk le a mai nap

nyugalmunk

áldozzunk ma a gyer-

sugárzó

arcán egy

s midőn az arcok szelid

vonásain gyönyörködve hiszünk a próféciában, a mely
egy szebb élet reményét hirdeti:

tiszteljük az erény

ez évben is el- ős központját, azt a romlatlan erkölcsi alapot, melyet a sors küzdelmeinek rohama még eddig megkíültethetni szerencsések valánk ? Áld Istenedet, hogy
mélt s melyre a büu ádáz kezével még nem ütötte
ba többet nem is, legalább annyi örömet gyűjtögethettél össze éven át, a mennyi kielógiti a mai est rá sötét bélyegét.

örömrózsáit karácsonfánkról, melyet

szerény örömigényeit, a mennyivel betöltheted családi
életed csendes, szük körét s helyet szoríthatsz tieid

Szemléljük haragtalan,
zését az egész

emberiséget

szende

képeiken kifeje-

felölelő világbéke

azon

magasztos

eszméjének,

mely

a

nemzetek válságos

bek közt azon

ősrégi normann szokás maradt

létviszonyai közt minden évben niegujulva, az embe-

hogy a karácsoni kalács és az italok is az

riségnek örökké drága kincse

maradnak az egész ünnep alatt,

marad.

A mi lepkeüző éveink elrepültek már s
gyermekek játszi kedvében, vidám
békét

találják

Méltán

fel,

nevezhetjük

melyet
azért

a

mosolyában azt a

a világ adni

a karácsont a házi örö-

diadalmaskodunk a

árjá-

„Tessék, ne vigye el házunktól a K a r á c s o n t ! "
Az emberbaráti szives viszony
euie

szép

fenyőágak körében találjuk

ünnepe. Mikor
váltó

kiszólít bennünket társadalmi és polgári kötelességünk

és

parancsszava.

nek.

ez

az otthon ne legyen a merev

jó

lékezés, szeretet ós jótékonyság szelleme együtt

ér addig a

ugyan

arról,

meddig szivünk érez,

ha kezünk nem
de hiszen vannak

képviselői a szenvedő emberiségnek mindenütt
tehetségünkhöz
tenni

mérten

akkor

„béke"
világ-meg„béke

az

emberek-

nagyon kevésre

mehet a

évek

melyeken

száma,

egész földkerekség emberisége

békében

ünnepelhette

a nyers

meg, ám azért a

középkorban is enyhítő, sze-

ostroma

alatt

1428-ban

a Karácson

ünnepe egy kis fegyverszünetet hozott létre a hada-

azt,

kozó

ön-

ostromló

tudatossá teszi lelkünkben az embert emberhez

fűző

egész világot egy közös emberiségben egyesitő

a

kihirdetve

azon

ünnepét az

Orleaus

bebizonyítottuk

testvériséget.

Jlőn

fájdalom!

karácson még

s ha

őket részeseivé

fölött a

lídítő befolyással volt a háború viszonyaira.

hogy van bennünk egy nemesebb érzelem, mely
s az

boldogságunknak,

igyekezünk

oldalát

megvetette, azon napon

századokból

háboritlan

tehetünk

mindenek

e szép ünnep alapját

akarat"

letűnt

nepeljen velünk.

Karácson

Azonban

karácson

ün-

a

születésével

elzárkózottság önző otthona, hanem a szives megem-

Nem

azon

sek rideg önzései sötét foltokat ütöttek.

fel ma azt a kedves otthont, a melyből oly sokszor
De

életünk

nyilvános élet aggodalmain

De

csillogó

ünnepe társadalmi

felébresztésének

akarja beragyogni mennyei fényével, a melyre egye-

és keserű csalódásain.
A-. tarka,

minden ide-

gent szívesen látnak ós eme szavakkal kínálják ő k e t :

képtelen.

mök ünnepének, melyen a legtisztább érzelmek
ban

kis

tízekre

felek

között.

angol

Mint

a

történelem

hadak vezérei

beszéli, az

követeket küldtek az

ostromlott francia vár parancsnokához azzal a kéréssel :

engedné

meg nekik, hogy a karácsont vidám

dal és zeneszó mellett ünnepelhessék meg. E

Társadalmunk szenvedéseit enyhíteni törekedjünk,

met

a

franciák teljesitién, nem

a

kérel-

pusztító ágyúk

ne tagadjuk meg magunkban a jobb embert; mások

dühöngései, hanem e helyett az öröm hangjai

bajai és nyomorai iránt legyünk fogékonyabbak ezen

zölték a béke hirdetőjének születésnapját.

a szép napon, melyet épen annak

emlékére

lünk, ki a szegényeket,

ezek gyermekeit,

különösen

fenn,

asztalon

szente-

üdvö-

De valamint akkor a pusztán külsőleges s ideig
óráig

tartó

békekötés

arra

szolgált, hogy mig az

a kik bizonyára önhibájuk nélkül lettek szegényekké,

ágyúk

annyira szerette, mondván: „engedjétek hozzám jönni

annál jobban készült a forradalom, a bosszúnak em-

a kisdedeket!"
Meglehet,

torkai

hallgattak,

addig

a szivek mélyében

ber vérben való hűtésére, ugy a mult év Karácsonán
hogy

kedves karácsonfánk fényében

s boldogságunk tudatában elgondolkodva felébred ben-

a békecsinálás
azt

céljából

eredményezte,

összeült európai

conforentia

hogy még most is dúl a háború

nünk egy a szokottnál szentebb emberi érzet, a mely

iszonyának ezreket ós ezreket kard élére hányó pusz-

j ó t tenni készt fölöslegünkből mindazokkal, a kiknek

tító hatalma

hiányzik

nem szűnik megmérgezni a v i l á g

még

az is, a mi

legszükségesebb; de ha

az egész világegyetem emberiségét
óhajunk

fáradt

boldogitni

galambja szárnyát szegi

pültében, fogadjuk azt vissza keblünk
gába,

s újra küldjük

s

a megváltás legdicsőbb ünnepén is
békéjét.

vágyó

Hol van tehát az az ösvény, mely a világ-béke

magas re-

dicső templomába vezet ? Mikor süt fel az örök béke

érzelem

vilá-

azon

áldott

el őt, mint az árvák jóltevő

meg

az

napja,

emberiség

a mely szent fényben világítja
természetes

jogait

s mindazon

angyalát.

világra

Már a régibb népek történetéből is ugy tanuljuk megismerni a Karácsont, mint a szivesség ünnepét.

gulás tényezői erőt hordanak magokban ? ! Ilol van ?

A balti

tenger

szigetén lakó dánoknál a töb-

Mikor

törő

eszméket, a melyek,

lesz?...

Ki

tudná

mint a közboldo-

megmondani,

rácsonnak kell még elmúlni, míg

hány Ka-

megérik az embe-

riség arra, hogy szakítson az ököljoggal

és

ragasz-

1606
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kodjék ahoz,
inényez,
nek

A mi egyházunknake^yik főéltető eleme kétségkívül

mit a báke eszméjének követése ered- j

inert az örök béke eszméje

az emberiség-

azon tökéletesen észszerű állapotát

tételezi

föl,

a melyben az egyenetlenségeket nem

véres

val, vagy

sic jubeo"-féle

a

diplomaták

fenyegetéseivel,

hanem

„sic volo,
a

háború-

jogfogalmak helyes alkal-

a szabadság. Ennek uralkodásával

avagy hanyatlásá-

val szoros kapcsolatban van egyházunknak fel virág ozása, üde frissesége, avagy

zsibbadása.

egyebütt is, de kivált hazánkban a

Épen

szabad

ezért

eszmék-

nek s intézményeknek, másfelől a protestántismusnak

mazásával iparkodnak megszüntetni. Valamint erkölcs

történelme

és jog

vődve ; s ép ezen oknál fogva korábban is, most ujab-

létezhetnek

államok

nélkül is s elfoglaltat-

szorosan

és

sokszorosan össze van szö-

hatnák egyesek szellemvilágát, ép ugy az örök béke

ban

is, mint az

örömmel üdvözölte a szabad szellemnek többé kevésbé

erkölcsi jogrend

eszméje, államok nél-

de St.

Pierre Abbé „ P r o j e t de

rendre

is egy szebb idő hajnalát vélte felismerni.

la paix perpetuelle" cimíí munkájában az örök béke
eszméjének
nagy

megvalósulása

súlyt

fektet

lehetőségét

azon

egyházunk

diadalra jutásat, ennek győzelmében önmagára nézve

kül is érvényesülhet egyesek életében.
Castel

1848., 1 8 6 0 . és 1867-ben protest.

feltételezvén,

erkölcsi alapok

kellő mű-

Egyet azonban mi magyarok ugy is mint állampolgárok,
hogy

ugy

is

mint

kihagytunk

a

egyháztagok,

ugy látszik,

számításból, — legalább egy-

velésére, melyek az egyesekben mint erkölcsi öncélokban

előre, .— azt nevezetesen, hogy a szabadság

letéve vannak. Kant világ-állama is nem egyéb, mint

sával

az államok egyesítése az örök béke eszközlése végett.

kezdődik a valódi munka. Az unalomig hallottuk

Igen, de hát

nem kell-e ezt előbb

megelőznie

a nyugodt kedély csendes hármoniájának ? S hol lehet ezt

ápolni

s fejleszteni inkább,

mint a családi

életben ? Üdvözlégy azért kedves Karácson,

jó csa-

még

THOMAY

Amerikára való

JÓZSEF.

hallgattuk,

azon

történelmi

tényre,

vagy

ha

befolyásáról

szólottunk,

volt, hogy reá mutassunk
miszerint az

de azt

legtöbbször el-

figyelmeztettek

is bennünket

ez által fokoztatott a
nyittatott

a

előtt.

kivívott

polgárok

szabadság,

munkássága,

polgári, társadalmi,

A

szabadság

maga

mert
tágabb

egyházi tevés
nem tett még

hanem igenis lehetővé tette és teszi azok boldogulá-

Közelebbi cikkünkben, midőn a liberalismusnak
az

hivatkozást;

boldoggá sem egy államot sem egy vallásfelekezetet;

protestántismusunk.

a katholicismusra gyakorlott

az

nem akartuk meghallani, hogy mindezen országokban

kenység

kétségkívül

jutottunk célhoz, sőt ekkor

ujabb időkben a szabad Svájcra, Angliára, Belgiumra,

tér

főcélunk

nem

azért lett oly áldásossá a

családok boldogító ünnepe !

A sajtó és hazai

épen

kivívá-

időnkint ura-

sát.

Tiz

év

óta

hasonlithatlanul nagyobb

mérvét

élvezi nemzetünk a szabadságnak, mint az ezt megelőző

másfél

évtized a l a t t :

vagyonosabb-é

ma

és mégis elégedettebb,

a nemzet,

virulóbb é az ország,

lomra jutó liberális szellem, ha kellemetlen is a csak

mint

volt

saját érdekeiért küzdő papuralomnak, de a szélesebb

helye

e

értelemben vett római katholicismusra, ebben a vallás-

közlöny hasábjain is vonakodnánk tagadólagos felele-

erkölcsi

tet a d n i ; de annyi bizonyos,

élet fejlesztésére, s a

közműveltség felvirá-

goztatására mindenkor áldásos hatású.
leányunkra

gondoltunk.

Előttünk

azon cikk Írásakor folyvást azon kérdés:

lebegett

hát

avagy

protest. egyházunknak hajóját előre h a j t j a - é a
rális

szellő

csendes

fuvalma,

haladásában

vagy

talán

kérdésre

előtt. Nem a lapokban van

feleletet

adni, és mi

talán má-

hogy azon kérdés leg-

alább felvethető, s még bizonyosabb az, hogy

Másfelől azonban midőn menyünknek beszéltünk,
voltakép

egy évtized

libe-

vívott
sem

hat? A

szültek

intézmények

oly

s

a ki-

viszonyok távolról

áldásos eredményt, minőt

azoktól

akkor, mikor még róluk csak álmodoznunk volt sza
bad, reménylettünk.

arra megszokott

inkább akadályozólag

szabadabb

Ezelőtt
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évvel, még inkább pedig a köze-

lebbi évek folyama alatt, hazai

protest.

egyházunk-

kedvez • alkalmat, az időknek némileg jobbra fordul-

ról is levétetett nagy része azon bilincseknek, melyek

tát, mely után oly hosszú

közt két század

időn

keresztül

epedtünk,

alatt

senyvedett.

Szabadon

felhasználjuk-é mi protestánsok eléggé a hosszas mu-

tunk, taníthatunk, ugy a kül- mint

lasztások

tót

kipótlására,

vagy

többi egyházakkal versenyt

legalább

arra, hogy a

haladhassunk?

szabadon

tetszésünk

használhatjuk,

szerint

a belföldi

egyházakat,

alapíthatunk,

szólhasaj-

iskolákat

híveinket közelben
101*

ós távolban felkereshetjük,

filléreinkkel,

gyűléseken a legfontosabb ügyek kerülnek néha meg-

alapitványa-

vitatás

inkkal egyházainkat, tanintézeteinket gyámolithatjuk:
ós

mégis

az

panaszra
hiány,

eredmény

nyitni
ha

ajkainkat;

számosak

maradandó s

kielógitő-é?

rétegében

meglátszik

de

azért

jól

tudjuk,

nos

is a közelebbi

hogy

a

majd

lehető

legszélesebb

tollal

írt

céltól még nagyon

Hát

még

egyházunknak

nyugodtan,
a

legragyo-

az egyházi szónoklat, mely protest.
oly

hosszú

időn keresztül egy felöl

legerősebb támaszát, másrészt annak fényét, fődicsősó-

protestáns

itt a „ n é p " fogalmát a
vagyis

kimagasló

mindazokra, kik

szónoknak ,

igaz,

vannak

Egy-egy

még

ma

nem a lelkészi karhoz tartoznak. Protest. egyházunk-

kivált főbb ünnepek alkalmával, a legműveltebb

nak születésétől

rökből is nagy számmal hallgatói, szavuknak

kezdve

erős fegyvere volt a sajtó,

használta is ezt mindenütt és mindenkor a hol
lehetett. Hazánkban is már a 16-ik század
alatt

—

csí-

értekezés vagy röpirat, melyet ki-ki

gét képezte, mi eredményt mutat fel m a ?

körre,

annál

góbb szónoklat

Egy felettébb szükséges dolognak azonban még
kiterjesztvén

is egy fényes

hatlanul nagyobb hatást idéz elő, mint

messze, a munkának csak kezdetén vagyunk.

népirodalmat,

rég mult idők értelmében

ós a mondottak felett elmélkedve elolvashat, kimond-

panaszkodunk;

talán a kezdetén sem vagyunk. Ertjük a

a nélkül, hogy a

szerte az ország legtávolabbi zugában is

az ujult s üde erővel

megindított tevékenység hatása. Nem

alá,

többet. Egy erős érveket tartalmazó s könnyed,

is bajaink: de bizony vannak

áldásos emlékű nyomai

nem

határozathozatal

szónoklatot hallanánk. Hanem igenis olvasunk

mert ha sok is még a

pár évtizednek. Egyházi és iskolai életünknek
minden

csak

Nem akarjuk

és

még hatásuk, gyújtanak lelkesítenek,

csak

zatok tételére indítanak. De az

folyama

lek,

miként ezt ,,a magyar nyomdászat törté-

ritka

ti'memónyek.

Legtöbb

kö-

is van

meglepő

ilyek

is

áldo-

csak

kivéte-

helyütt a

csak

nelme" ismertetésénél is felemlítettük — 2 8 nyomda

kissó müveit elem is, ós pedig ma már a nőket sem

működött, és

igen véve ki, csak elvétve száuja el magát

tában.

Oly

mindannyi
fontos

volt hajdanában

a

a prot.

hivatása

érdekek

szolgála-

azonban távolról

sajtónak, mint jelenleg,

predikátió végig hallgatására s akkor is ritkán lelki

sem

szüksógórzetből; az az elem pedig, mely

és nem

volt különösen a nagy közönségre nézve. Elóggó ha-

inkat még

talmas fegyverek voltak kezeinkben az előtt az alsóbb

egyházi

felsőbb

annyira vallásos hitében s az egyházias

iskolák

A szorosabb

ós az igehirdetés s egyliázitanitás.

értelemben vett

népnek mindkét

és még a magasabb rendüeknek
a kellő

gondozás

alatt

is

gatott

isteni

ápolgatta,

öregbítette

ságnak.

leendettek,

kellő

egyházunk

tájékozottságot

maguknak

a vallási és egyházi ügyek

közép

felső

ós

láto-

a lelkész

tanodáinkban.

A

egészen

közötti

viszony.

műveltebb
és az

Es im midőn

által?

egyházunk kezéből ezen eddigelé

kicsavarta; midőn meggyőző példák tanusitják,

hogy

a minő mértékben erősödik valamely államban

vagy

oszlopfórszerezhettek

körül akkori

más ugy a felsőbb mint

egyházban
1

a

szabad

szellem, azon mértékben kell

az állampolgárok s egyháztagok tevékenységének fokozódni ós a midőn látjuk, hogy a szellemi s valláserkölcsi

téren

gyakorlandó

munkásságnak

sikert igérő eszköze mai napság a s a j t ó ;

legtöbb
megtettük

ós megteszszük-ó mi protestánsok mindazt, a mit az
idők s az uj viszonyok tőlünk követelnek?

eléggé élénk

A

szorosabb

értelemben

vett theologiai

érzéke van ugyan a kitűnő szónokok iránt, sőt talán

gyakorlati lelkészet körébe vágó irodalom terén

élénkebb mint

ségkívül jelentékeny lendület tapasztalható az

ritkábban

hajdan,

hallhatók

jó

miután

egy-

pedig, kik

sajtónak nagyon

Korunknak

érzületben,

nevezett

félig

a népnevelés, még inkább más az élőszó és a sajtó
hatalma

erősödik-ó

buzgó-

kevéssé érezte ekkor hiányát a nagy közönség.
I g e n de ma

következtében

egyik legerősebb fegyverét az u j idők szelleme

vallásos

azon férfi tagjai

idővel kisebb nagyobb körben
fiaivá

leható mételyező termékei

ezen ismereteket, élesztette a

Egyházunknak

hatása

hogy az

házellenes sajtónak néhol már a nép legalsó rétegéig

álló népiskolákban elsajátí-

gyermekkorban meggyújtott tüzét a

szónoklat

temploma-

kórdós,

osztály példája, vallást gúuyoló szavai,

leány-gyermekei

tiszteletek alkalmával pedig

szorgalmasan látogatja,

mint a mennyit romlik az ugy

nemű

tották a -vallás alapigazságait, a szorgalmasan

egy-egy
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nem a sajtótermékek uralkodnak. Megyéken, ország- í theologiai művek is lassaukónt szaporodnak. De nagy
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közönségünk

Mi

vallásos tápért hova forduljon?

katholikus

atyánkfiainak

saját

A műveltebb protestáns nők számára alig nyújt hazai

becsületes eszközökkel, a valláserkölcsi

sajtónk a valláserkölcsi élet mezejéről egyebet

sára

imaköny veknél,
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melyekkel

emelkedettebb

azon

szellemű

az utóbbi időkben a prot. egyházi

irodalmat

s

az

egyetemes

kincstárát

kenységünk fokozására.

század elején megjelent „Keresztyén tanítások"
pezik. A mi kevés ezen kivül könyvtárában
az vagy rövid életű vagy
latok

adománya,

vagy

épen

halvaszületett

pedig

ké-

található?
válla-

idegeneknek, a skót

missiónak keszönheté.
A
volna
azt

sajtó
a

századon

protestánsoknak

másfél

hó előtt tartott

által

is

református convent

édes reményeket ébresztett bennünk a hazai
egyházkernleteknek

tevé-

s theologusi

reform,

pártoknak

egymás-

hozi ősziute közeledése iránt, és ha mi magunk kötárius egyházzal is

közelebbi viszonyba

jöhetünk, s

mig ellenben a katholicismus

eddigelé szétforgácsolt erőinket talán majd

át

san is, a társulási téren is jobban összpontosíthatjuk

leggonoszabb ellenségének

tekintette, és kivált a szabad sajtót
nismus

A

intózkedóseik

buzdittatva

zött egyesültünk, talán a testvér evangelikus s uni-

tulajdonképen nekünk

fegyverünk,

három

terjesztésére tetl

de egyszersmind hathatósan

érezzük magunkat ezen

kizárólag a

fokozá-

minden intézkedését s buzgólkodását őszinte örömmel
üdvözöljük;

gazdagították; a szorosabb értelemben vett nép lelki
pedig még ma is majd nem

műveltség

körükben

élet

halálra kereste ós a hol

az

ultramonta-

teheti, üldözi még

ós

reményiem,

hivatalo-

hogy az erők egymáshoz történendő

közeledósónek egyik

főáldása a protest.

nópnodaloin

most is. S im mégis mig mi azt, a minekünk édes ós

kifejlesztésében is nyilatkozand. Az idő azonban

hasznos volna,

gyon drága,

elhanyagoljuk; addig ök a

is édeset, a méregből

erősítő

gyógyszert

maguknak. A legkitűnőbb kathol

keserűből
készítenek

irók, egy Hoványi,

addig

na-

is a mennyire lehet, használjuk

fel a kedvező viszonyokat, egyengessük az utat ós a
hol

s a

mennyiben

a körülmények engedik az ige

Ipolyi, Fraknói, nómileg gr. Szécsen, b. F i á t h köz-

buzgó hirdetése, a tanügy fejlesztése mellett

elisinerósben részesülő munkákkal ápolják tudományo-

juk meg az ujabb időknek csodás hatású eszközét, a

san művelt avagy a fensőbb

sajtót, ós egyengessük az útját a

rokonaikban

a vallásos

körökhöz

tartozó

hit-

hitet, s az egyházakhoz való

ragaszkodás érzetét. Más művek által ugyanez

protestáns

ragadiroda-

lomnak.*

ólón-

FARKAS

JÓZSEF.

kíttetik s erősbittetik a nőknél s a középrendüeknél,
ismét más művek által egyesek és

társulatok

doskodnak arról, hogy ha már az uj
ós

törvényhozása

szerűbb

fia

megkívánja,

is megtanuljon

hogy

idők

gon-

szelleme

a nép legegy-

legalább olvasni, ellát-

tassák ez oly könyvecskékkel s lapokkal, melyek

őt

* Cikkünk bevégezte után akadt kezünkbe egy kis lap, melyet C s é c s i M i k l ó s ref. lelkész szerkesztése mellett a makói ref.
egyház ád ki, s a makói piarcon áruitat. Tartalma kizárólag valláserkölcsi s egyházias ; ára egy-egy számnak 2 kr. Mint értesültünk
az elsó' 3 számot 500 példányban n j omatták, de a 4-ik szám már
1000 példányban kerülend ki a sajtó alól. Szerencsés gondolat, vajha
utánoztatnék ez a példa.
F. J.

az egyházhoz s papsághoz az eddiginél még erősebb
kötelékkel kapcsolják.

t
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A polgárosult népek vallási jövője.
Irta: Laveleye
Emil,
a lüttichi egyetem professora.
Fordította F elek i J 6 z s ef foktői ref. lelkész.
(Folytatás.)

De milyen lesz ez az alak? Bizonyossággal állítható, hogy az a keresztyénség kifolyása lesz. A mai időben már nem keletkeznek uj vallások. Elmúlt az az
idő, melyben az eszmény kijelentés alakjában megtestesíthette magát a történelemben. Ha a keresztyénséget

C
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visszavezetjük a tisztán jézusi tanításra, vagyis a judaismus lenyegére, ugy a mint azt a felvilágosult rabbik
ismerik, előttünk áll a legtisztább deismus ; szeretet és a
tökéletesedés kötelezettsége. Bátran állithatjuk, hogy ez
példányszerü vallás. Ha a vallási eszme túléli az őt fenyegető krizist, bizonynyal ez íog diadalmaskodni. Csak
az a kérdés, hogy a vallási eszme, mely mint alap szorosan
össze van forrva az erkölcscsel és a joggal, fenállhat-e alak,
szervezet és kultus nélkül, fenállhat-e ha csak egyéni hit lesz,
külső nyilatkozat nélkül? Nem hiszem, hogy fenállhatna,

Szükséges dolog, hogy minden tan világosan meghatároztassék, főképen ha az élet cselekedeteit szabályozni van
hivatva. Az emberi léteit és a társadalmat lehetetlen a
kétely vagy a tagadás elvére alapítani. A bölcsész szünet nélkül kutathatja az igazságot, de a népnek főképen
a gyermeknek, határozott és világos állításokra van szük
sége.
A mindennapi tapasztalat a kultus szükségét bizonyítja. Az az érzelem, melyet külső nyilatkozatok nem
táplálnak, lassanként erejét veszti és kivész. E tekintetben a külső és belső elengedhetetlen egymástól. Ha azt
akarjuk, hogy a vallási érzelem élő erő legyen és gyümölcsöket teremjen, serkentenünk és buzdítanunk kell a
beszéd, az egyetérzők gyakori összejövetele, a művészet
nyilatkozatai és közös symbolikus cselekedetek által. A
szabad kőműveseknek is van ritusok és Észak-Amerikában az atheista congregatiók is birnak kultussal. E
tárgyra vonatkozólag Quinet E. igy nyilatkozik: „Az
ember sohasem fogja magát arra határozni, hogy áthaladjon az életen a nélkül, hogy semmi beszéd ne kösse
a halhatatlan lények társaságához • sem a világba belépni, sem abból távozni nem óhajt, mint a falevél, mely
elő áll és megszűnik a nélkül hogy valaki tudná. Az
embernek tanura van szüksége, mely felőle bizonyságot
tegyen az élők és holtak társasága előtt. Természetét
erő, nagyság vagy gyengeség jellemzi. Mi ezt nem változtatjuk meg.(<
Laurent az „ E m b e r i s é g t ö r t é n e t e " cimű
nagy művének utolsó kötetét azon kérdés fejtegetésére
szentelte, mely bennünket ezúttal foglalkodtat: hogy milyen lesz a jövő vallása ? Azon iró véleménye, ki korunk
egyik legkitűnőbb történésze és legtekintélyesebb jogtudója, érett megfontolást érdemel, annyival is inkább, mert
e kényes tárgyat állandó elmélkedése tárgyává tette.
Laurent kimutatja, hogy ha a dogmák és a kultus külső
alakjai mindenfelé megtámadtatnak és aláásatnak is, maga
a vallási eszme és az általa előidézett küzdelem mind
inkább nagyobb és nagyobb tért foglal korunk eseményeiben. Mindenfelől hangzik a vallásujjitás szüksége,
a világ megmentése érdekében. Oly hitet sürget mindenki,
melyet az ész nyiltan elfogadhat. Az emberiségnek vallási
hit kell. „Vegyétek el ezt tőle, halála bizonyos lesz, dicstelen halála az anyag rothadásában !"
A katholicismus nem képes megfelelni a felvilágosult lelkek hitbeli szükségeinek. Az által, hogy proclamálta a pápa csalatkozhatlanságát, ellentétbe tette magát
az állam eszméjével és összeütközésbe jött a modern ember minden aspiratiójával. Túlterhelte magát dogmákkal,
melyek csak a mysticismus sötétségében tarthatják fen magukat és a kritika itélőszékét nem képesek kiállani.
Constant Benjámin bebizonyítja, 1) hogy a vallás a civili1) Laurent emiitett kötetének méltánylása olvasható Froschammer Z. müncheni kitünó' tanár egyik ilyen cimű legújabb mürében :
•>U e b e r d i e r e l i g i ö s e n
und
kirchenpolitisehen
Fragen derGegenwart.
1) Mélange de litterature et de politique 1. E. C sz.

satio átalakulásával folyvást átalakult ; hasztalan törekvés
tehát a vallást fejleszthetlenné tenni akarni. A fejleszthetlen kultus, mely a világosság haladási színvonalán nem
áll, nem sokára oda jut, hogy csakis a műveletlen osztályok szükségeit elégíti ki. Es ekkor babonává fajul,
mig a felsőbb osztályokban a hitetlenség harapódzik el'
Ez a tényleges helyzet, főképen a katholikus országokban.
Laurent szerint a jövő vallása a keresztyénség lesz,
ama keresztyénség tudniilik, mely a protestantismus egymás után következő átalakulásai által Jézus eszményére
vezettetik vissza. Véleményének támogatása céljából oly
tekintélyekre hivatkozik, kiket túlságos vallássosággal
nem igen lehet gyanúsítani: Goethére, Straussra, Renanra
és Tainere.
Hogy az értelmi kultura tovább haladhasson, —
mondja Goethe — bogy a természeti tudományok növelhessék ismereteinket, hogy az emberi szellem nagyobb
hullám-gyürüket vethessen, nem fogjuk túlhaladni a keresztyénség ama nagyságát és értelmi fejlettségét, mely
az evangéliumokból felénk sugárzik."
Strauss egyik müvében vizsgálat alá veszi, hogy mi
az elmúló és maradandó a keresztyénségben 1) és a következő következtetésre iut. „Az emberiség sohasem fog ellenni vallás nélkül, mert sohasem fog ellenni a Krisztus
nélkül;
hiszen vallást akarni a Krisztus
nélkül,
annyi mint a költészetről beszélni, a nélkül hogy
számot vetnénk Homérral és Shakespearrel. Jézus elválaszthatatlan a vallási mozgalomtól, mertő ismeretette meg
az emberekkel az igaz vallást. Krisztus sem nem Istenség, sem nem mythos ; történelmi személy ő, mindenek közt
a legnagyobb és legpáratlanabb, de nagy átalakulás
történik a kultusban, melyet az emberiség ő neki szentel.
Sok századon át halálára, feltámadására, csodáira volt függesztve minden szem ; ma Jézushoz minket életadó tanítása, uj parancsolata a szeretetről és nagyszerű önfeláldozási példája köt s jövőben méginkább ezek fognak hozzákötni. Ezekben van maradandó igazság, mely a keresztyénséget döntő vall ssá teszi.
Renan következtetései majdnem teljesen egyezők
Strausséival. Renan Jézusnak a Samarita nőhöz intézett
szavait idézi : „Monda néki az asszonyi állat: a mi Atyáink
ez hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok,
hogy Jeruzsálemben vagyon az a hely, hol az Istent kell
imádni. Monda néki Jézus: asszonyi állat elhidjed, hogy
eljő az óra, melyben sem ez hegyen, sem Jeruzsálemben
nem imádjátok az Atyát. Eljő az óra és az most vagyon,
mikor az igaz imádók imádják az atyát lélekben és igazságban." (János IV. 19—23 ) „Jézus — folytatja Renan —
akkor bizonyitá be magát Isten igazi fiának, midőn e
szavakat kimondá; ezekben tette le az alapot, melyen
az örök vallás épülete fel fog épülni; megalapitá a tiszta
kultust, melyet idő és egy haza szük határa nem határol, mely mind az időknek végéig eltarthat; a tiszta
lelkek menyoi'szágát teremtette meg ezek által, mely1) Ueber Vergaengliclies und Bleibendes iin Christenthum.

ben feltalálható mind az mit e földön hasztalan keresünk.
Isten gyermekeinek tökéletes nemessége, az absolut tisztaság, a teljes elvonódás e világ szennyeitől, végre a szabadság, melynek csak az, eszmevilágban van általános
elterjedése."
A hegyi prédikáció mindörökre felülmúlhatatlan.
Sohasem fog a vallásban olyan forradalom történni, mely
ne fűződnék szorosan azon érzelmi és erkölcsi magassághoz, mely fölött Jézus neve fénylik. Krisztus vallásában
semmi dogma sincs, és majdnem semmi kultus. Istennek
mint minden tökéletesség mintaképének szeretete, az
emberek szeretete, a caritás, ime ezekre szorítkozik minden tana. Nem képzelhető vallás, melyben kevesebb theologiai és papi vonás volna, több bölcselettel, mélységgel
és egyszerűséggel párosulva. Ha gyakorolni óhajtan ók
ama kultust, melyre Jézus példát adott, a juda srnus ritusát kellene követnünk, habár ő erre sem fektetett semmi
súlyt. „Legyetek tökéletesek mint a ti mennyei Atyátok
tökéletes," — „szeressétek egymást," — ez Jézus szerint
a törvény és a próféták
E kultus, melynek nem voltak megparancsolt kiilső
cselekedetei, és csakis a sziv érzelmében és a jó
követésében határozódott, olyan emelkedett eszme vala,
melyet senkisem értett meg. A papi szellem csakhamar
eltorzította és a dogma subtilitásával elfojtotta. Fére
kell lökni a legkorábbi kortól a msi napig felhalmozódott
egyházi hagyományokat
s megkaptuk a
Krisztus eszményét, mint a vallás csiráját. — Renan
szerint tehát az emberiség vallási jövője a szabad és
egyéni keresztyénség, megszámlálhatatlan benső változataival együtt.
Laurent világosan kimutatja, hogy a tiszta keresztyénség csakis a protestantismus kebelében forrhatja ki magát. Egyedül csak ebben található fel a mester beszéde
iránti tisztelet tudománynyal és szabadsággal párosulva,
ami lehetővé teszi, hogy beszédeinek valódi értelmét
megismerjük. A tiszta keresztyénség magához vonhatja
a zsidókat, a mohamedánokat és a deistikus bölcsészeket.
Ha a judaismust megfosztjuk a liturgikus cselekedetektől, alapjában véve Jézus tanításától semmit sem fog különbözni. A mohamedanismus nem egyébb, mint olyan
intézmények közzé sülyedett deismus, melyek kevéssé
kedvezők a haladásra és mindig csak másodranguvá fogják tenni. De a katholikusokat nagyon nehéz lesz megnyerni ; ők vagy továbbra is megmaradnak a régi dogmák mellett babonaságból, vagy a föltétlen közönyösség
útjára térnek, mely viszatérést nem ismer. Azonban Taine
még e tekintetben is lehetőnek tartja a vallási mozgalmat. „Luther és Kálvin rideg, betűszerinti protestantismusa nem izlett a latin népeknek, az enyhített protestantismus, mely az exegesis által uj alakot nyer, a civilisatió
és a tudomány szükségeihez alkalmazkodik, véghetetlenül
kibővül és megtisztul, oly kiváló bölcsészeti, szabadelvű
és erkölcsi vallás lehet, mely még a latin országokban
s megnyeri magának az intelligentia ama magasabb

osztályát, mely Voltaire és Rousseau idejében a deism u
nak hódolt.* 1)
Hogy a vallás hatást gyakoroljon a társadalomra
és azt átalakítsa, a létei minden pillanatát be kell töltenie és minden cselekedetét vezérelnie. A legtöbb emberre
nézve a vallás bizonyos cselekedetek gyakorlásában áll,
melynek teljesítése után többé mitsem törődik vallással.
Ez a vasárnapi kultus.
Reville megmutatja, hogy milyennek kellene lenni
a jövő vallásának. „Egy apostol mély érzelmű kifejezése
szerint az evés és az ivás, az alvás és az ébrenlét, a
nyugalom és a munka, mind Isten dicsőségére fog szolgálni. A földmives, midőn földjét munkálja ; a munkás,
midőn a gyárban vagy hutában dolgozik ; az anya gyermekének bölcsője mellett 5 az üzlet-embere irodájában ;
a művész vászna előtt; a tudós kutatásai közben, egy
szóval mindenki magán fogja hordani, a kis dolgokban
épen ugy, mint a nagyokban, a vallási szellemet, mely
nem lesz egyébb mint az isteni tökély szeretete. Vallásosságból fogjuk munkálni a nyomor és a társadalmi
romlottság meg szüntetését; vallásosságból leszünk szabadelvűek a politikában, reformátorok és philantropok ;
vallásosságból fogunk tanulni igyekezni, mindig többet
és többet tanulni és őrködni afelett, hogy mások is
megszakítás nélkül
többet és többet tanulhassanakTörekvés a nagyobb világosság felé, ez lesz a hódolat,
melyet az ember Istennek, ki maga a világosság, adni
f o g / 2)
A proletáriusok, kik elváltak a keresztyénségtől,
vissza fognak hozzá térni, ha majd megértik, hogy szabadságot, egyenlőséget biztosít számukra, az atheista
materiálismus megszenteli szolgaságukat és feláldozza őket
bizonyos állitólagos természeti törvényeknek. Az eszmék
teljes Összezavarásának tulajdonitható, hogy Krisztus
vallására, mely az idők folyamában földi és papi intézménynyé változtatott, ugy hivatkoztak mindig, mint az
ó-kormányforma és rendi despotismus szövetségesére, mint
minden társadalmi egyenlőtlenség szentesitőjére.
Az evangélium, épen ellenkezőleg „örvendetes hir"
a szegények számára; boldogító jelentése Isten országa
elközelgetésének, melyben az alázatosak fel fognak magasztaltatni és a földet azok fogják birni, kik eddig az
örökségből ki voltak zárva. A keresztyénség minden
économikus nehézségeinket megoldaná, ha a szeretet és
a testvériség szelleme, melyet terjeszt, átértve és alkalmazva volna.
Huet Ferenc, végtelen sajnált kitűnő mesterem:
A keresztyénség társadalmi
uralkodása
cimű jeles könyvében kimutatta, hogy az evangéliumban
feltalálható lesz a politika és az économia mindazon kérdéseinek megoldása , melyek ma a társadalmat zavarják
Korunk tényei bizonyítják, hogy a vallási kérdés ma
1) Revue des Deux-Mondes 1875 év f. III. E. 300 1.
2) Parker Tamás élete és munkái Reville A.-tól
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sokkal inkább uralkodik a többiek felett, mint valaha. A
XVIII. század befolyása következtében még néhány évvel ezelőtt is azt hitte mindenki, hogy a lefolyt theologiai hitvitákkal együtt maga a vallási kérdés is letűnt.
Ez már a mult — mondták az emberek, — és csakis
történelmi érdeke van. Pedig nézzük csak mi történik
ma az egyes országokban ; maguk a vallási vitás ügyek
szítják mindenütt a pártok küzdelmeit. A liberalismus
küzdeme az ultrarnontanismus ellen, melynek eddig csak
Belgium volt színhelye , ma már általános elterjedést
nyert mindenfelé a földön ; észlelhetjük Német- és Franciaoszágban, Hollandiában, Spanyol- és Olaszországban,
Angliában, Canadában, Braziliában, Mexikóban, Chiliben,
La Platában, sőt még az Egyesült Államokban is, a hol
az ellentállás a katholikus papság erőszakos túlkapásai
ellen a választások jelszava kezd lenni. És ez helyesen
van így. A vallás az egész életet kezdi áthatni. Romának, miután azt hiszi, hogy a csalhatatlan igazság birtokában van, akarnia kell uralkodni a polgári társaság felett. Ha ez nem adja meg magát, megkezdődik az ellentállás és fokozódik a küzdelem.
Belgiumban azon törekedtek, hogy a vallási kérdések ne zavartassanak össze a politikai kérdésekkel. Küzdeni akartak a papság ellen, a nélkül, hogy érintették
volna a dogmákat, melyeknek nevében követeli a papság hatalmát. E megkülönböztetést ma már lehetetlen
többé fentartani. A klerikalismus és liberalismus közötti
küzdelem mind világosabban uj jellemet és vallási színezetet ölt, hiszen épen az egyház elvei azok, melyek
ellen a küzdelem irányozva van. Anversben felköltötték
a XVI. század emlékeit, és az utóbbi választások alkalmával hangoztatták a történelmileg hires koldusok
(gueux.) refrainét: „ M e n t s e m e g I s t e n h a z á n k a t
a p á p a n y ü v e i t ő l . ® Legközelebb Gandban olyan
lap vezette a választási mozgalmat, melynek főelve, hogy
a küzdelmet a vallási térre is ki kell terjeszteni és a
megválasztott hivatkozott Marnixra, Német-Alföld reformációjának e hősi alakjára. Ha ez a mozgalom tovább
tart, és éle az egyház ellen ekképen irányul, szükségképen fel kell tennünk eme kérdést: melyik vallási és
philosophiai eszme nevében óhajtják legyőzni a csalatkozhatlan egyházat és ha a koldusok éneke szerint „meg
akarják az országot a papoktól szabadítani," mivel fogják őket helyettesíteni ? Van-e bátorságuk Voltairrel így
felelni: Megmentem Önöket a vadállattól és még azt
kérdezik, hogy mivel fogom helyettesíteni ? vagyis más
szavakkal, hajlandók-e fenhangon hirdetni minden vallási
eszme megsemmisülését ? Nem, ezt nem tehetik, és ha
tennék, nem lennének követőik. A koldusok refrainjének
semmi értelme sincs tehát, hacsak nem felhívás akár vallási reformra, akár atheismusra. Ha nincs bátorságunk
választani e kettő közül, és határozottan az egyik mellé
állani, az egyház megtartja hatalmát, és győz ellenfeleink
ellenmondása felett. A határozott tagadás is ezen eredményre vezet, mivel a családot kielégítetlen hagyja.
A liberalismus bizonyos tekintélyes fejeinek nem

régen szemére vetették és nem minden ok nélkül, hogy
gyermekeiket papi intézetekbeadják, azon papság intézeteibe, melyről a legnagyobb szenvedélylyel minduntalan azt hirdetik, hogy szabadságellenes törekvéseik
vannak.
Ezen ellenmondásnak meg van a maga magyarázata. Laurent tökéletesen helyesen azt kérdezi :'*) »Miért
tes/.nek ők így ? Mert egy benső hang azt súgja nekik?
hogy nincs erkölcs vallás nélkül. Elhagyták az egyházat,
melyben születtok, férelökték maguktól és kárhoztatták
a római katholicismust, ellenállhatatlan ösztön vitte őket
erre; de bármilyen következetlenek legyenek is önmagukkal, óhajtják, hogy gyermekeik vallási érzelmekkel,
bírjanak és ezeket csak az egyház költheti fel bennök.
Ezért adják fiaikat és leányaikat minden ellenszenvük
dacára is, az egyház keze alá. Avagy tehetnének.
egyebet? Ki adhatna gyermekeinek vallási nevelést, melyet elengedlietlennek tartanak, a vallás szolgáján kivül?
Az atya nem adhatná, mert neki magának sincs többé
hite; az anya még kevésbé adhatná, mert babonában
nevelné gyermekeit, melynek maga is rabja. A gyermekeknek e szerint semmiféle hitük sem volna. De ez
ismét csak egy ujabb veszélyt rejtene méhében. A minden kultus nélkül nevelt gyermekeket magával ragadná,
hatalmába kerítené a közpélda • találkoznának egy téritővel vagy téritőnével és szülőik akarata ellenére is katholikusok lennének.® Ez a helyesen felfogott igazság*
Mennyi példát lehetne felhozni Laurent mellett !
Belgiumban a liberalismus épen ugy mint más országokban olyan járatlan útra tért, melyből a kibontakozás felette nehéz. Hajdanta tiszteletben tartotta az
atyák hitét, s programmjára a polgári hatalom függetlenségét irta. Ma a koldusok vakmerő refrainjét hangoztatja
és a dogmákat támadja meg. A csalatkozhatatlan pápa
legfőbb hatalmat követel magának mindabban a mi az
erkölcsre vonatkozik ; igen, de az oktatásügy, a polgári
törvénykönyv, a politikai törvények mind feltételezik az
erkölcsöt, tehát mindenben alá kell vetnünk magunkat
a pápának, mint az ultramontanok, vagy nyíltan ki kell
kelnünk a dogmák ellen, melyeknek nevében akarja az
egyház hatalmát megalapitani. Lehetetlen lesz jövőben a
liberalismusnak a vallási térre is át nem vinni a küzdelmét. De ekkor világosan tudnia kell, hogy hová akar
eljutni. Ha azt hiszi, hogy az emberiség élhet vallás nélkül, nincs más teendője,, mint a régi kultus megsemmisitéséi'e törni; ennnek romjain uralkodni fog a szabad
gondolkodás, megtisztulva az Isten lételének és a lélek
halhatatlanságának ábrándjaitól. De ha hiszi, hogy a társadalomnak szükségképen vallási alapra van szüksége,
bíinös munkát folytat, midőn a katholicismust a nélkül
tamádja meg, hogy annak helyettesítéséről gondoskodnék,
A szabadelvű lapok mindennap tele vannak történetekkel, melyek a papok és szerzetesek gonosztetteiről, erőszakoskodásairól, bűneiről, babonáiról tanúskodnak. Minő
* A jövő vallása cimü müvében. 534 1.

következtetést vonjunk ebből ? Kétségkívül azt, hogy
papok és szerzetesek eltörlendők a földszínéről ; de ez
aztán lemondás akar-e lenni minden vallási hitről, vagy
egy másikhoz való csatlakozás ? Mert választani kell
egyet, különösen a gyermek számára. Ha az efféle
törekvések mellett is nem választanak más kultust, mint
a katholicismus, az uj nemzedéket szükségképen azok
befolyásának teszik ki, kikkel naponként ellenségeik
gyanánt bánnak. Mert az emberiség nem hajlandó vallás
nélkül élni és nekik maguknak is szükségük van a pap
segítségére, ha nem a saját érdekükben, de legalább
családjaik érdekében. — Ezen esetben gyermekjáték les^
a szabadelvűek gyengeségeit és ellenmondásait sikeresen
megtámadni. íme, a helyzet következményei ; maga a
párt ellenmondáson alapul, és kelepcébe jutással végződik.
Tudják-e, hogy mit akarnak és akarják-e, amit
tesznek azok, kik a kultus szolgáit naponkénti megtámadásokban részesítik ? Ha nem lebeg lelkük előtt tisztább és a mai polgárosodással összhangzóbb vallási eszmény, a semmi érdekében munkálnak. Magát a vallás
érzelmet rontják le, kitépve legutolsó gyökereit is, az
atheismus győzelmét készítik elő A positivisták örülhetnek ennek, a positivisták, kik azt hiszik, hogy az emberiség csak akkor lesz szabad és erőteljes, ha a theistikus
babonákból kigyógyul. De nagyon is aggódhatnak a
jövő miatt mindazok, kik azt hiszik, hogy vallási alap
nélkül nincsen erkölcsi cselekedet, erkölcs nélkül nincsen társadalom. Midőn a XVI. századbeli koldusok felkeltek, hogy „megszabadítsák az országot a papok ostorától"—a kultus régi alakja helyett, melyet száműztek a Jézus tanításához közelebb álló keresztyénséget fogadták el,
ezáltal vetették meg a világ legszabadabb és legboldogabb országainak, Hollandiának, Angliának, és az egyesült államoknak alapját. Ha a mai koldusok nem hoznak egyebet a küzdtcrre, koldustarisznyájokban, mint
határozott tagadást, rendetlenségnél és anarchiánál egyebet nem létesítenek, mert a társadalom vallási eszme
nélkül fen nem állhat.
Foglaljuk össze röviden tanulmányunkat.
A fenálló kultusok meg vannak támadva és megsemmisüléssel fenyegetve, mert ellentétben állanak a
tudománynyal és mert minden despotismussal és kiváltsággal szövetségre léptek.
Következik-e ebből, hogy a vallások el fognak
tűnni ? Nem következik, mert az ember lényegesen vallási
lény. Az erkölcsnek sem alapja, sem szentesitője a vallási
eszmén kivül és erkölcs nélkül nincsen jog, nincsen igazság, nincsen társadalmi rend.
Ha a vallásnak jövőben fen kell állania, ugy az a
Jézus keresztyénsége lesz, mert ez az absolut vallás,
mely helyesen alkalmazva minden társadalmi nehézséget
megoldana.
A liberalismus a klerikalismus ellen folytatott küzdelmében a csatatért már már vallási térre tette át. Ha
hiszi, hogy a polgárosodás vallási eszme nélkül haladhat,

elég ha lerontja. De ha ennek ellenkezőjét hiszi, ugy
csatlakoznia kell a jövő vallásához, mely az evangelium
keresztyénsége.
A szabadelvűek gyengesége és erőtlensége azt eredményezi, hogy küzdenek a vallás ellen, melyet nem nélkülözhetnek, és hogy kényszerítve vannak gyermekeiket
azok kezébe adni, kiket ellenségeiknek tekintenek.
Egy szóval: ha a jövő az atheista materialismusé, következetes cselekedet a régi kultusok megsemmisítése,
a nélkül hogy helyettesittetnének.
Ha pedig ellenkezőleg a vallási eszme elengedhetetlen az embertől, a z anarchia útja egyengettetik, midőn
a fenálló vallás, minden társadalmi rend alapja a nélkül
céloztatik leromboltatni, hogy a szükségnek és a mai
társadalmak szellemének jobban megfelelő kultussal helyettesittetnék.

Mea culpa.
— Karácsonfa az illetőknek —

Napjainkban csaknem példabeszéddé vált a vallás
s általában a szent dolgok iránti közöny, hidegség, Tagadhatlan, nem is ok nélkül. E részben a feljaj dúlások
általában a vallás s az egyházszolgái részéről történnek,
mint kik közvetlen tanúi a szomorú valóságnak.
E becses lapok hasábjain évek óta s többen igyekeztek rámutatni a baj valódi forrására és praescribáltak
is gyógyirt, a mitől nézetem szerint aligha fogna fellábadozni a beteg; ámbár tagadhatlan, hogy az elzsibbadt
tagokban némi vérkeringést még idézhetne elé.
Nem célom az e tárgyban felmerült nézeteket sem
pro sem contra taglalgatni; annyit azonban megérthettünk
már eddigelé is, hogy a „mea culpát" senki sem hajlandó
magára vállalni s a baj okát többnyire idegen forrásban
keresi. Jelen sorok célja, a nagy horderejű theina felett^
nem tudományos értekezés csupán utmutafás kiván lenni
a tapogatózni szeretőknek, a már nagyon is elharapódzott
baj tágabb körű s alaposb ismeretéhez s netáni sikeresb
orvoslásához. „Nincs a nép előtt semmi szent semmi isteni ; nem kell annak sem vallás, sem templom sem pap (<
sat ily s ehez hasonló felkiáltásokat hallhatunk gyakorta
a vallás szolgái ajkairól. Rettenetesség. Pedig ugy van.
Vannak sokan, kik már annyira elfásultak, közönyösökké
lettek ezek közöl, hogy az ilyeneken már meg sem
ütődnek s nem tulajdonítják azt egyébnek, mint annak ;
a „ménkű haladás "-nak, annak a „eivilisatió"-nak. Es
ebben sok igazság van. Tapasztaljuk még ma is, sőt ma
még iobban mint ezelőtt, hogy e templomba járó buzgó
hivek seregét csaknem a miveltség legalsó fokán állók
képezik. De hát hogy lehet ez ? No, egy kis türelmet;
mindjárt megmondom ; itt van egy figyelemre méltó „ok"
a sok közül.
Kérek engedelmet, nem akarom én a tisztelendő
urakat „hivatalukban resten való eljárás-"sal vádolni
éppen nem ; inkább érhetne az egy usust — melynek
rég abususnak kellett volna lennie — melyet uraságtok
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vorschrift szerint pedig a kántornak a mennyire lehet
még ma is gyakorolnak. Ertem itt, a c a t h e d r á n a k ,
az
éneket a predikatióhoz kell alkalmazni s teszi is azt,
tiszteletességtek részéről való — s o k s z o r i l l e t é k énekelvén
zsolt. LXXV. 5. v.
t e l e n e k n e k — oly könnyű, nem akarom mondani;
A
supplicansról
— bár, kivált ha vasárnapra érkek ö n n y e l m ű — á t e n g e d é s é t , sőt — tán — néha
zik, igen örömest láttatik — nem is szólok. E becses
— hogy ne mondjam — octroyálását.
lapok hasábjain többször s többen, specifice, ha jól emIgy volt az szokásban ez előtt is mondhatják önök.
lékszem Papp Károly úr elég vilpgosau kimutatta, hogy
Tudom, tudom; de az a .ménkű haladás," csak az ne
született volna. Mert például, tiszteletes uramat akár egy I a supplicatio és legatio nem e v i l á g b ó l való. Egy
tükört szándékoztam felmutatni a tudós férfiak előtt.
pógár atyafi, akár egy ,.nadrágos(magyarra fordítása a civiliTudom, sokan meglátják önmagukat benne; némelyek
zált szónak) respectálja annyiba hogy . . . no, hát tiszteegészen tisztán, némelyek homályosan. Felismervén az
letes uram; de — minthogy a democratiában már oly
okot,
eltávolítható lesz az okozat Különben „a kinek
nagy előhaladást tettünk — egy fiatal tanitó, rector, cantor
nem
inge,
ne vegye magára."
legátus, supplicans nem arrogál magának valami nagy
respeetust, sőt mennél nagyobb demokrataságot igyekszik
Röviden, kiki a maga mesterségét folytassa ; a pap
mutatni „kedves polgártárs, urambátyám, öcsém, komám,"
prédikáljon, a tanitó tanitson, a kántor énekeljen stb.
sat. ami magában véve mind igen szép. De egyszer előjő
s igy hassunk közre a vallásos élet felébresztésére, ujjáegy keresztelő, egy kézfogó, máskor lakadalom, disznó
teremtésére
tor, János-nap sat. hivatalosak vagyunk, s rendesen el
SZOBOSZLAY D . SÁNDOR.
is megyünk, miért ne ? Cánt'uram szereti a bort;
hogy is ne ? hisz rég irva vagyon :
„cantores
amant liquores" A ki pedig meg issza, meg is látszik
rajta. Szerencse hogy nincs sár, valami nehezen haza
B E L F Ö L D .
viszi ez a két ember; legalább nem hál az árokban. Rect
uram más genre, heves tüzes, jó dallos, szép táncos;
Papválasztás Pápán.
ugyan csak forgatja a „bokorugró szoknyás" piros pozsgás
Sárikákat Közbe-közbe kurjant egyet, ihaj ! Na de menA pápai reform, egyházban ma ejtetett meg a leljünk haza. „Sötét az éj, messze van még a reggel ' sat
kész-választás. Az e.-megye részéről a választás vezetéséro
szerencsésen elvégezte mig a parochiáíg ért. Ah, de még
Seregély György mezőlaki lelkész és egyházmegyei taitt maradt az ifjú legátus. Gondolati mélységét ki mérhetné
nácsbiró úr (esperes ur betegsége miatt akadályozva levén)
meg? Agyát feszitik „karakán ideák." Nézd, a pajkos
elnöklete alatt Antal Károly f. görsönyi és Kőszegi József
mily ügyesen beszél annak a csinos kis menyecskének.
acsádi lelkész urak küldettek ki; azonban egyik küldöttRég szorongatja karcsú derekát. No most: czupp ! (Ez
ségi tag Antal Károly úr a választás kezdetéül kijelölt
csók volt, kapta a menyecske.) No még: csatt! (Ez is a
9 óra után két óra múlva sem jelenvén meg, élénk eszvolt, kapta a deák a méltán féltékeny férjtől.) Ugyan
mecsere fejlett ki a választási törvény magyarázása temit csinál édes János bácsi ezzel a szegény deákkal?
kintetében, vájjon a küldöttségi elnök jogosítva van-e a
engedje el. „Hallgass erre-arra aki tentás mivóltod van,
küldöttség kiegészítésére, mig végre Seregély György
mert mindjárt mind . . . megeszlek" sat.
ur a küldöttséget akként egészité ki, hogy Antal Károly úr
helyett a helybeli segédlelkész Kenessey Jenő urat neNo és holnap, azaz másnap ünnep. A legátus már
vezte ki küldöttségi tagul.
a szószéken áll. János bácsi most teszi be maga után
az ajtót. A legátus nagy pathossal kezd beszélni valami
Ezekután felhívta a küldöttség igen tisztelt elnöke
„szekerest" az — e r é n y e s é l e t r ő l . — János bácsi
egyházunk főgondnokát a választói lajstrom előterjesztékimegy a templomból. — Szónokló zavarba jő. — Tiszsére, mi megtörténvén, kitűnt, hogy összeiratott 358 váteletes uram oda lent lesütött fejjel, szégyenkezik. Amott
lasztó, s e szerint mint egyházunk minden adózója tekina rakoncátlan fiatalság pajkos vihogással tolul kifelé a
tet nélkül az adóhátralékokra fel nem véve a választók
templomból. És igy épülünk a hitben, kegyességben, vallásorába; mivel az elöljáróság az adófizetésben anyagi kösosságban !! ?
rülmények folytán beállt késedelem miatt senkit sem akart
Cánt'uramra is rá nehezül néha-néha a praedikáválasztói jogától megfosztani, mely intézkedést az egyház
lás édes igája; hajh de a tor miatt nem készülhetett el
minden tagja helyeslőleg fogadott azzal, miszerint a szará, álmos is, mámoros is. No de a pópulé ismeri már őt.
bály szerüleg közzé tett névsorozat ellen senki részéről
Rekt'uram ! ? ah, ez már más. O fungálhat, végsem adatott be felszólalás. Kérdést intézett továbbá elnök
zett ember s azután ő is pap akar lenni tehát érdekében
úr az iránt is vájjon a választás határideje szabályszeis áll, hogy gyakorolja magát az Ur igéje hirdetésében
rűen közzé tétetett-e, mire a választók igennel felelvén
Az estve ugyan a tisztelt tanári-kar együtt quafelhivta elnök úr a választókat jelöltjeik megnevezésére,
terkázott, de azért vagy talán épp azért megteszi ő cant
minek következtében 10—10 szavazó által két kitűnő
uram iránti sympathiából, hogy vasárnap, elmélkedése
egyházi férfiú u: m : Kiss Gábor ur, egyházkerületi
alapjául felveszi Amos 4 r. 1 v. utósó cikkelyét. A
pénztárnok, tatai egyházmegyei esperes, egyházunknak

szabad nekem — körülményeinkhez alkalmazkodva —
20 év előtt volt helyettes lelkésze, ez időszerint tatai
működési irányomat lehető röviden kimutatni, s óhajtálelkész, továbbá Kis János ur a pápai ref. főiskola egyik
saimat — a közjó érdekében — nyilváníthatni.
jeles hittanára hozatott javaslatba. Erre nagytiszt. Jády
József úr gymn. tanár és választó kijelenté, miszerint
Működésem irányát illetőleg : mindig jézusi szere
nt. Kis János úr mai napon hozzá ment s felkérte arra,
tettel, — s mig célra vezető lesz — szelídséggel fogok
hogy az esetre, ha a hozzá eljutott hir, miszerint a
munkálni azon, hogy a kormányzatom alatti egyházakban
választók egyrésze őt lelkészül kijelöli, megvalósulna: e
legyen a pásztor és hivek közt egyetértés, csend, béke
közgyűlésen nevében jelentse ki, hogy ő a jelöltséget s
és nyugalom, őrködni fogok, hogy a pásztorok igyekeznetáni megválasztás esetén a lelkészi állomást el nem
zenek azon magasztos legfőbb pásztor nyomdokaiban
foglalhatja. A kijelölést kérő 10. választó szavazatával ezek
járni ki ezt mondá magáról : tEn vagyok a jó pásztor,
dacára is ragaszkodott a kijelöléshez, a választó közön- ; s a jó pásztor életét adja az ö juhaiért. De viszont őrség azonban Jády J. úr előterjesztését, habár Írásbeli
ködni fogok, hogy a hivek engedelmeskedjenek az öpásznyilatkozattal támogatva nem volt is, kétségbevonhat ónak
toraiknak, hallgassák azokat örömmel, mert ők vigyáznak
és megtámadhatónak egyátalán nem találván, a lemondás
az ő leikeikre és hogy örömmel miveljék azt, nem pedig
tudomásul vette. A szavazás befejezte után az eredmény kibánattal. Ha
viszály adná magát elő, kötelességemhirdetvén, kitűnt, miszerint Kiss János úr fel nem lépvén
nek fogom tartani azt lehetőleg kiegyenlíteni, s ha ez
92 szavazat K i s s G á b o r úrra esett, ki is a jelenlelehetetlen, akkor fogom csak a panaszt az e.-megyei
vők éljenzése között megválasztott lelkészül kijelentetett.
törvényszék eleibe terjeszteni, azt is nyilvánítom teljes
határozottsággal, hogy ha tapasztalom, hogy az egyház
A választási cselekményt az egyházmegyei küldötthivatalnokai bárhol méltatlan bántalmaknak lennének
ség tiszteletére a »Griff 4 vendéglőben rendezett lakoma
kitéve, kötelességemnek ismerendem a bántalmazó s bánkövette, melyből a-jelenlevők üdvözlő táviratban tudatták
talmazott közt védfalként állani, s őket törvéuyeink véda megválasztott lelkész úrral a választás eredményét.
paisával
fedezni. Ezzel ellenkezőleg azonban azt is nyilHORVÁTH LAJOS
vánítom,
hogy bármely részről támadható rosz s igazpápai. ref. egyház jegyzője.
' ságtalan ügy bennem pártfogóra soha se fog találni.

Kovács Antal felsö-baranyai esperes beköszöntő
beszéde.
Nt. egyházmegyei közgyűlés! Mindenek előtt fogadja a nt. e.-megye egyeteme szives közönetemet bizalmáért, melyet irántam főesperessé lett elválasztatásom
által kitüntetni kegyeskedett.
Nem vágyódtam ez állásra soha! nem, annyival
inkább mivel ha végig tekintettem lelkésztársaim érdemteljes körén, én többeknek örömestebb nyújtottam volna
át ez elismerés s megtiszteltetés babérát, mint sem hogy
én fogadjam azt el.
Lelkem őszinteségével kértem fel megválasztatásom
után barátimat, jóakaróimat, hagyjanak engem félrevonulni.
Azonban ők úgy nyilatkoztak, hogy az én hivatalfoglalásom az e.-megyére nézve múlhatatlanul szükséges, s
igy nekem — ha a bizalomért hálátlan lenni nem akarok — nem maradt más hátra mint az engedelmesség.
Azonban midőn meghajlok a bizalom előtt, hadd
legyen szabad nekem lelkem aggodalmát, s akaratomat
teljes őszinteséggel nyilváníthatni. Eltűntek már felettem
a munkabíró kor legszebb napjai s évei, jelentkezik^a
vénség, mely óva int, hogy csak addig s annyi terhet
vállaljak magamra, mennyit erőm elbir. Életkorom ezen
óvása kényszerit azon nyilatkozatra, hogy ha e különben
is igen nagy kiterjedésű e.-megyében a teher nagyon
nehéz lenne, szabadjon nekem a három év letelte előtt
is félrevonulhatni, s e széket másnak engedhetni át.
Az egyházi kormányzónak más programm nem
kell mint a Jézus magasztos evangyelioma. Ezzel meggyezőleg kell neki működnie. DJ míg is hadd legyen

Azt is előre határozottan megmondom, hogy minden oly irályú iratot, melynek célja csak az lenne, hogy
mást maeuláljon, el nem fogadok, hanem szeretettel felkérem a beadót, annak visszavételére, a más szellembeni
fogalmazására.
Kötelességemnek ismerendem azt is, hogy kivált
peres ügyekben, ha vizsgáló bizottság kiküldetése szükségeltetnék — én visszafogom tartani magamat minden
véleménynyilvánítás s utasítás-adástól, — ne hogy
már előre mint egy pártállást foglalva — ez által bíráskodási jogomat — önlelkem előtt — elveszítsem.
Kötelességemnek ismerendem az iskolákra szigorúan felügyelni. A szorgalmas s hivatalát hűn teljesítő tanítót jutalmazásul jobb s jövedelmesebb állomásra ajánlani, s az e.-megye jóváhagyásával promoveálni fogom.
Nálam egyedüli ajánló s pártfogó csak a jó iskola leend.
Mig ellenben a hivatalos kötelességüket nem teljesítő
egyéneket Pál apostol parancsa szerint megintendem ő
közötte és én közöttem, s ha ennek semmi hatása se
lenne kötelességemnek tartom a nt. e.-megye itélő széke
eleibe állítani, nem törődve azzal épen semmit, ha kötelességem e hű teljesítéséért rágalom s meggyaláztatni
akarás lenne is íutalmam.
Kötelességemnek ismerendem az e.-megye autonomicus jogai fenntartása mellett oda működni, hogy az
e.-kerület mint fő, s az e.-megye mint tag közti összekötő kapocs ne legyen a kényszer, hanem a szeretet
kapcsa, hogy a fő és tag egyesült erővel összeműködje
nek szentegyházunk érdekében.
Mint méltóztatnak tudni jelenben, talán nem tévedek ha azt mondom, hogy nem csak e.-megyénket s ke-

rületünket, hanem az összes protestantismust egy igen
fontos ügy, a lelkészválasztás ügye foglalkoztatja. V o c a tio penes plebem, c o n s e n s u t a m e n superio i- u m. Canonunk mint tenger hullámai apály s dagálykor egyik partról a másikra ütközik. Volt idő midőn a
superior, eljött az idő midőn jelenben a plebs a mindenható. Igen sok szomorú pusztításait tudnám felmutatni
ez utóbbi áramlatnak is, de most itt ennek se helye se
ideje, ugy is észleljük azt mindnyájan. Hadd legyen
szabad nekem e tárgybani álláspontomat felmutatni.
Én lelkem egyenességével kijelentem, hogy a jelenlegi áradaton veszélyeztetve látom egyházunk hajóját.
Azonban félreértetni nem akarok, mint prot. lelkész a
superiorum feltétlen hatalmát nem helyeselhetem. Azonban alázattal megkérem az e.-megyét, ne Ítéltessem el,
ha én azok sorába állok, kik a két éles ellentét lehető
kiegyenlítésén működnek.
Hadd legyen szabad még egy igen fontos tárgy
felett nyilatkoznom. Üdvözítő Jézusunk ezt parancsolja
nekünk : »tudakozzátok az írásokat, mert nektek ugy tetszik, hogy azokban örök életetek vagyon, melyek én rólam
bizonyságot tesznek. *
A történelem azt igazolja, hogy mindazon emelkedett kiváló lelkek, kik szent hittől lelkesülve tudakozták
az Írásokat, mindig és mindig dicsőbb fény aj magosságban tüntették fel a hit magasztos fejedelmét a Jézust,
ki élet, igazság és út az atyához, mig ellenben a kik
hitetlenség .daemona által űzetve csak azért tudakozták
az írásokat, hogy a szt hit óriásilag kimagasló oszlopát
a hitetlenség setétségével burkolják, Istennek örök hála ,
mindeddig megszégyenültek, s bátran merem mondani
hogy ezután is mindigs megszégyenülendnek.Tudotnjhiszem^
hogy a Jézus magasztos evangyelioma minden emberi
bölcsességen felül áll, azért nem féltem azt, s ha valaki
szent hittől lelkesülve tudakozza az írásokat, én azért
a szeretetlenség s türelmetlenség átkát nem sújtom rá,
sőt inkább tisztelettel hajlok meg azon kiváló lelkek
előtt, kik a hit s lélekvilág mélységes tengerében búvárkodva keresik a hit s üdv drága gyöngyeit, mert
hiszen nagy nevü reformátorainak is éppen az által
merítették ki számunkra a hit világ tengeréből a lélek
örök kincseit, hogy tudakozták az írásokat. Legyen
azonban bárkinek bármi véleménye sem én, se más öntudatos hitű protestáns nem esküszik a mester szavára,
mert Pál apostol szavai szerint más fundamentomot senki
se vethet azonkívül, a mely egyszer vettetett, mely a Jézus Krisztus.
r

Es most legyen szabad alázatos kéréssel járulnom
az e.-megye egyeteméhez :
Boldog emlékű elődeink szerény körülményeikhez
mérten hátrahagytak özvegyeink s árváink számára egy
azon időhöz mért gyámintézetet. Azonban ez jelen körülményeinkben most már csak alamizsnaíillér. Régóta
működtek jobbjaink, s működnek most, hogy a segély a
mostani kor igényeinek megfelelő legyen. Alázattal kérem a lelkészi kart — önérdekében — legyen k e g y e i

e gyámmtézet osztaléka növelésére áldozatkészséggé
közreműködni. Jobb jövedelmű lelkésztársunk ne vonja
meg szűkkeblűleg a segélyt a csekélyebb jövedelműtől.
A tehetősebbeket a nemes áldozatkészség, a szegényebbeket a családjuk jövőjérőli gondoskodás indítsa fel az
áldozatra.
Alázatos kérésem az e.-megyéhez : rendeztesse levéltárát. Tudomásom szerint ez nem más mint papirhalmaz, s igy holt kincs mind ránk, mind másokra nézve,
s nem átallanánk-é ha valaki e.-megyénk múltjáról tudakozódnék s talán adatokat kérne, s mi csak egy papírhalmazra volnánk őt kénytelenek utalni.
Alázatos kérésem az e.-megyéhez: legyen kegyes
a már oly régen célba vett e.-megyei könyvtár felállítását egyszer valamikor már munkába venni. Nem kell
ezt nekem indokolnom miért? De gyakorlati haszna is
lenne, mert m ; g most az elhagyatott papi s tanitói özvegyek s árvák a nagy áldozattal összeszerzett szellemi
kincseket kénytelenek sokszor néhány fillérért elvesztegetni, ha e könyvtár fel lenne állítva, az e.-megye egyeteme méltányos árt ajánlhatna fel ezekért.
Szabad legyen még egy igen igen nagy kéréssel
járulnom az e.-megyéhez. Nem szoktam kérni, könyörögni,
annyival inkább koldulni, de kérek, könyörgök s ha kell
koldulok az egyetemes prot. egyház szegény elhagyatott
ár vái részere. A halál kiinéletlen, nem tekint a szegény
neveletlen gyermekre. E.-megyénkben is csak egy pár
év alatt is ijesztőleg növekedett a papi s tanitói árvák
száma, s ezek közül többen már otthont nyertek azon
hajlékban, melyben lakozik az Isten lelke, melynek fentartására segélyt kérek s koldulni fogok. Ne vonjuk meg
attól segélyünket, mert csak elpirulva kellene annak
ajtaján árváink érdekében kopogtatni, ha mi annak fentartására semmit se áldoznánk.
Nem foglalom el addig elnöki székemet, mig méltóságodnak, mint az e.-megye gondnokának hozzám intézett szívélyes üdvözlő szavaira nem válaszolok. Bár én
életéveim számával meghaladtam méltóságodat, de méltóságod sok évekkel meghaladott engemet az e. kormányzatához szükséges tapasztalásban, bölcsességben.
Ne vonja meg azért tőlem bölcs tanácsát. Méltóztatott
hangoztatni a prot. egyház kormányzatában a kettős
elüökség szükségességét. Ha valaki, ugy én igen is nagyon elismerem azt annyira, hogy ha még eddig nem
volna, én igyekezném annak létesítésén. A protestantismus
soha se volt hálátlan, most jobb napjaiban is tisztelettel
hajlik meg azok előtt, kiknek nemes elődeik a multak
kínszenvedés- és nyomorgattatással teljes tövises utjain
együtt haladtak a prot. vallás uemes vértanúival, s tőlök
telhetőleg védték s oltalmazták azokat. Méltóságod nemes elődei a nagy nevű Rádayak e kiválasztottak közé
tartoztak, s a gondnok úr tapasztalhatja önmagán, hogy
a protestántismus nem háládatlan, mert a nagy nevű
ősök méltó utóda most is szeretetünk s tiszteletünk
tárgya. Fogadjon engem is jóindulatába, én törekedni
ogok azt megérdemelni.

És most üdvözölve tiszttársaimat, a lelkészi kart s
az e.-megyei közgyűlést, elfoglalom elnöki székemet azon
kéréssel, hogy mint én hivatalos érintkezéseimben törekedni fogok mindenkivel szeretettel s kímélettel bánni,
kérem legyenek szívesek ugyani ly bánásiródban részeltetni engemet is.

bizton elmondhatjuk, hogy

„nem

tespedünk,

de

hala-

dunk !*
MÉSZÁROS SÁMUEL,
ref. lelkész.

„Halad-e hazai prot. egyházunk vagy tesped ?'<
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nagyhorderejű kérdés vettetett fel közelebb e
lapok hasábjain, s hiszem, hogy a cikkiró úr midőn
tárgyavatott ügyszeretet-vezette tolla e kérdést boncolgatá: távolról sem sejté — nem is sejtheté — mily közelében
érlelődik egy tetté válandó s ma már, Istené a dicsőség !
tetté is vált épp az ő állításait igazoló eszme, hogy t. i.
„ n e m t e s p e d ü n k . " Ennek belvilágitására legyen
szabad kisded egyházunk jelenéből egy a közreműködők
fennkölt lelkületét tanusitó mozzanatot sorolnom fel.
A budapest-ó budai ref. egyháztajács az 1874.
szept. 5. napján történt lelkészválasztása alkalmából, a
pestvidéki egyházmegye kívánalmának megfelelőleg, lelkészi díj levelét — lakáson, házikerten és stolárén kivül —
1200 forint értékben akként állapitá meg, hogy a birtokában levő földeket és kerteket a fennt kitett összegbe
beszámitá, s azokat lelkészének természetben adá át.
Minthogy pedig minden emberi számítás — bármily körültekintés s ügybuzgalom kifolyása lett légyen is — idő
és körülmények változtával kisebb nagyobb mérvben hiányosnak bizonyul: igy történt ez esetben is. Az elválasztott lelkész már akkor — midőn hivataloskodását
megkezdé — nem volt képes a neki holdanként 30 frtértékben átszámított földeket 27 forinton felül értékesíteni
s 10 hold levén birtokában — évi 30 frt hiányt szenvedett. Ez még ugyan nern valami nagy különbözet, de
megjött a nagy is, midőn ez ősz folytán a legelő elkülönzés alkalmából ismét 10 hold föld lett volna neki —
az eredeti számítás szerint — 300 frt értékben átadandó
mely ma már alig képvisel 200 frtot, nem is említve az
incassatió kellemetlenségit. A lelkész e nem remélt de —
valvatió folytán — jövőjét kellőleg biztosítottnak nem
látván — az egyháztanács nagylelkűségére apellál s
kéri: miszerint Conventionalisát, melyen — a gyakorlat
tanúsága szerint — a kitüntetett 1200 frt csak in idea van
meg : realizálná, sőt — a földek és kertek visszabocsátása
mellett — az egyházmegye kívánalmához képest 1200 frt
erejéig készpénzben fizetné. Es az ó-budai nemes keblű
egyháztanács — számot vetve anyagi helyzetével — lelkészének indokolt kérelmét — minden ellenmondás nélkül teljesiti; az uj conventionalist kiállítja, mely ma már —
papjainak az 1200 frtcs conventiokat teremtő tevékeny
fő esperes kezei közt van, várva az egyházm. utólagos
sanctióját.
Hol a tények beszélnek, mire ott az áradozó szó?
Adjon Isten magyarhoni prot. egyházunknak több ily
fönnkelt lelkű egyháztanácsot mint az ó-buda, s akkor

-

Keleti babonák.
A gyengülő ultramontanismus néhány év óta mindinkább szaporítja a babonáskodást, ugy annyira, hogy e
tekintetben sem a középkornak, sem a még pogány tartományoknak nincs mit szemükre hánynia. Lourdes és
Salette, Marpingen és Dietriehswald épugy megkapják
a vakbuzgó tisztességet, mint megkapták volna hajdan a
kevésbé mivelt századokban. Gúnyolják az afrikai négerek bűvszereit, melyeket betegség vagy szerencsétlenség
eltávolítására használnak, de elhisszük, hogy ha a lourdesi halastóban megfördünk, meggyógyulunk a szélhüdéstől, s olyan kereskedést űzünk vele, hogy megirigyelhetnék az indochinai bűvészek.
Ily gondolatok támadtak bennünk, midőn egy keleten s épen a mi cochinchinai gyarmatunkon megjelent munkát átlapozgattunk. Kelet mindig fő fészke volt a babonának, mely ott ma is csak oly bőven terem, mint
ezelőtt ; s a melyről elmondhatjuk, hogy ott az bizony
semmivel sem absurdusabb, mint a mi a X I X . században
Franciaországban történik.
Néhány példából ítélhet az olvasó : „Cochinchinában — beszéli egy utazó, Lemire ur — nem ritkaság
olyan oltárokat találni, melyek a jó és rosz szellemek, s
a tündérek számára vannak emelve, s a melyeknek fantastikus szörny alakjuk van : sárkány, tigris, gyík, cethal, delfin, sőt még tehén is. Van továbbá egy csomó
minden rendű chinai istenség, melyeket hosszú volna
előszámlálni. Szt.-Jakab-fok kikötőjénél r az olajfák és
pálmák árnyékában" egy szegényes kinézésű pagód emelkedik, mely a hajótörést szenvedetteket segítő cetha!
tiszteletére van szentelve. Benne egy ilyen cethrlnak a
csontváza tartogattatik, mely kegyeletből gyékénynyel és
valami vörös kelmével van beborítva. E nagy csontváz
körül több apróbb síremlékek láthatók, melyekben meg
kisebb cethalak csontjai vannak. Az Annamiták, sőt a
chinaiak ís ide járnak térdreborulni és áldozni, hogy
kedvező szelet és szerencsés átkelést nyerjenek. Az Annamiták állítják, hogy a cethal és delfin hajótörés alkalmával hátukra szedik és partra szállítják Őket. Cambodgeben a P r e a r e a c h c h é a t r o p hegységen egy
kicsiny templomban egy aranyozott szarvú fekvő tehén
látható, mely elébe gyakran tesznek friss takarmányt.
Ha egy Annamita valakit meg akar átkozni, annak
nevét és minőségét elmondja egy pizángfa s egy megál"

dozott csirke hulladékjai előtt. A mandarinoknak, kik
minden hat évben esküt tesznek le a király előtt, kötelességük bejönni a városba, hogy igyanak abból a csillogó vizből, mely mellett a bonzok a legrettenetesebb
átkokat szórják a hamisesküvők ellen Minden helységnek meg van a maga pártfogó szelleme. A bűvészek
kiabálását, arcfintorgatását a tolvajok fölfedezésére gyakran többre becsülik a birói intézkedéseknél, de kivált
makacs betegségekben az orvosok bölcseségénél.
Minden templomban a varázslattól kérnek tanácsot.
Az ehhez szükséges kétfelé hasított bambusnádat a cochinchinai, Tongkingi és Cambodgei hires raktárak szolgáltatják. Először összeillesztik a két felet, aztán leejtik,
ekkor persze eláll egyik a másiktól s a jóslat a két fél
nád csomójának egymáshozi állása szerint lesz kedvező
vagy kedvezőtlen. A kwáni templom oltára előtt van egy
csinos izlésü nagy edény, melybe meggyújtva vettetnek
azon aranyos és ezüstös papirdarabkák, melyeket kegyesek, az árnyak és felsőbb lények számára áldozatul és fogadásból hoznak. — Az imaformulák számára van a
templomban egy stereotyp műhely; a formulák számtalan
alakban apró deszkácskákra vannak vésve. — - Azonban
e methodus koránt sem oly tökéletes, mint az 1867-iki
kiállításon bemutatott buddhai hires imagép, mely Lemire ur szavai szerint naponkint százhúszat állit elő. E
templomban végre gyártatnak viaszgyertyák, aranyos
ezüstöspapirok, papirpiasterek, elmésen kigondolt bankjegyek, melyeket az elődök tiszteletére elégetnek, ugy
szintén ruhákat, házi eszközöket, szóval az emberi létezésre tartozó minden szükséges tárgyakat, persze mind
papirból; mint a mely ugy is füstbe megy.
Az uj év megünnepelése épenugy történik Cochinchinábsn mint Chinában. Az elődök oltára, az annamita
l a s a r i u m felékesíttetik lámpákkal, viaszgyertyákkal,
illatos edényekkel és virágokkal. Az oltárt, a holtak
lelkei számára, egy nap kétszer megkinálják theával és
eledellel. Azonban a banquettre meghívott kedves halottak árnyai megelégednek az életek árnyékaival, magát
a lényeget pedig elfogyasztják az élők. Az áldozat, minden ujholdkor és holdtöltekor megujíttatik a s.rhalmok
és az elődök oltárai felett. A család sirját a legöregebb
tartozik fentartani.
Az annamitáknak nincs egyéb vallása, mint az
ősök kultusa. Egész moráljuk e parancson nyugszik :
szeresd és tiszteld szüléidét.
Az annamiták valódi kultusa az elődök tiszíele'.e
levén, magától értetik, hogy előttők a gyászos ceremóniák kiváló fontossággal birnak, s gyakran roppant
összeget fölemésztenek ; még a legszegényebb munkás
is arra törekszik, hogy atyjának tisztességes koporsója és
temetési kisérlete legyen.
A kimúlás napján — beszéli egy utazó — a hajlék zajos hangvegyülettől hangzik. A gyászfehérbe öltözött siratók letelepednek a koporsó mellett. A bő tunikás Phat papok nagy hangon imádságokat olvasnak. A
lelkek számára engesztelésül készített kicsiny oltárok,

viaszgyertyáktól, réz- és porcellán-edényektől, gyöngygyei
kirakott képektől tündökölnek és ragyognak. Az oltárok
eleje aranynyal és ezüsttel cifrázott vörös kelmével van
bevonva. Midőn a gong* utolsót hangzott, elkezdődik a
hallottas tor, melyben a bonzok is résztvesznek. Másnap
reggel eljőnek az elhunytnak barátai. A ceremóniamester két darab kemény fát egymáson három helyen
eltör s ekkor megindul a gyászmenet. Legelői két gong
gyászdalokkal, azután egy tam-tam s két klarinétos.
Ezután jönnek a zászlótartók, mellettők egy asztalon
étel, mely az elhunyt lelke részére van szánva s nagy
napernyővel van leborítva. Itt-ott aranyos, ezüstös papirkákat eregetnek el, hogy mig az ördög, ki azokat fogdossa és vesszőkre húzgálja, a széllel viaskodik, elfelejtkezzék az elhunyt lelkének gyötréséről. A test egy fénymázos, aranyos, gyöngygyei kirakott és festményekkel
ékesített koporsóban van elhelyezve ; húszan, harmincan
segédkeznek a vivésnél. A koporsón még viaszgyertyák is égnek A rokonok fehérbe öltözve kisérik a
menetet.
Látni való tehát, hogy az Annamiták épugy hisznek az ördögben, mint a dietrichswaldi porosz látomásozó. A szegény ördögről azt képzelik, hogy az képes, a
kis aranyos és ezüstös papirdarabkákat elkapkodni és
vesszőre fűzni. Az efféle ördög üzést semmivel sem lehe
absurdusabbnak tartani, azoknál a rítusoknál és fortnu
áknál, melyek némely keresztyén templomokban szokásban vannak s melyekben talán még nagyobb képviselődés kívántatik.
Panaszolkodnak a támadásokról, melyeket a „szabad gondolkozás" és a „critika" a vallás ellen irányoznak ; s nem is lehet tagadni, hogy a vallási igazságok
— azokban a tartományokban, melyekben a tudomány
műveltetik, — ellenvetésekkel találkoznak ; de nem
hisszük, hogy a valódi tudomány komolyan veszélyeztetné azokat. A valóságos veszély másban van : a vallásnak igazi ellenségei: a c 1 e r i k a 1 i s m u s és a b a b o n a , e két számi ikertestvér, az első, eltérve magasztos céljától, a lelkek építésétől s szolgájául szegődvén
a hatalomhaj hászás és hátramenésféle eszméknek : gyűlölködésbe esik minden szabad eszmével ; a második eltorzítván s a pogányság feledésbe ment cultusához alacsonyítván le a vallást, megvettetik minden értelmes
lélektől. E két ellenség ellen, minden vallásos embernek
teljes erejével kötelessége harcolni.
A Renaissance után

HETESY VICTOR
lelkész.

* Egy zenenem.

I R O D A L O M .
Ifjúsági és népkönyvtárak zzámára nagyon ajánlhatók Dolinay Gyula folyóiratai a Hasznos Mulattató és
a Lányok Lapja, mint a melyek két hetenként megjelenő

füzeteikkel már maguk is egy kis könyvtárat hoznak
létre. Dolinay ezen ismert vállalataira kibocsátotta az
előfizetési felhívást, és mi ezúttal is szives örömmel bivjuk fel ezen jóravaló lapokra a közönség figyelmét. Nem
uj kísérletről van itt szó, hanem már évek óta fennálló
és megizmosodott vállalatokról. A „ H a s z n o s
Mul a t t ó " könyvalakú vaskos füzetekben jelenik meg, számonként a hazai legkitűnőbb Íróktól igen érdekei közleményeket hozván a mindkét nembeli serdült korú ifjúság számára. Ara negyedévre 1 írt. A „ L á n y o k L a pj a" csupán az ifjú hölgyek komoly irányú közlönye,
melyből a kitűnő szépirodalmi rész mellett, a gazdasszony
kodás terén is sokat lehet tanulni. Megjelenik harmadfé
iven, diszes kiállításban, előfizetési ára negyedévre 1 ft
— Mindkét lap együtt megrendelve félévre 3 ft. 70 k r
Szerkesztőség és kiadóhivatal : Bp , VIII. Ősz-utca 15. sz

KÜLÖNFÉLÉK.
*Egy táncoló koponya a napokban nagyon megriasz-

totta Somorja mellett, egy csallóközi kis község bigott
lakosait A csoda vagy boszorkányság akkora riadalmat
okozott, hogy a jámbor falusiak, azon helyre, hol a sirásó a koponyát fölvetette, nem akarták a holtat eltemetni. Végre egy honvédbaka odament a veszettül zörgő
és ficánkoló koponyához, kezébe vette, belenéz, hát
uramfia! ott ugrándoz a koponyában egy pórúl j árt
ürge. Megmutatta ezt a népnek, s az szégyenkezve, boszankodva ocsúdott föl ijedelméből. Lehet, hogy e kis
epizád a babona kiirtására is lenditett valamicskét abban
a kis faluban!
* A székesfehérvári ág ev. templomban f. hó 6-án
ment végbe az újonnan választott lelkésznek G á n c s
Jenőnek beigtatása. Smid Mihály fehér-komáromi esperes,
Hofbauer Pál pusztavámi lelkész segédletével avatta föl
a derék uj lelkészt. Esperes ur, valamint Hofbauer ur
sikerült
beszédeket mondottak, s a fiatal uj pap
beszéde hasonlóan köztetszésben részesült. — Ugyanott és ugyanaz nap a reform, templomban orgonafölszentelési ünnepély tartatott. Az ifjúsági dalegylet ez alkalommal lépett föl először és a nagyszámú közönség teljes
elismerését vivta ki összhangzatos énekével.
* RÓmer Flóris kitűnő régészünk, egyetemi tanár és
nemz. muzeumi régiségtári őr, nagyváradi kanonokká
neveztetvén ki, eltávozik Budapestről. Tiszteletére, barátai f. hó 18-án bucsulakomát rendeztek a Hungáriában.
Ez az este, amily kedélyesen folyt le, épp oly tanulságos
volt a hazánkban uralkodó vallási türelem többszörös
nyilatkozása által. Ballagi Mór a magyar tudományos
akadémia nevében köszöntvén föl az ünnepeltet, hangsúlyozta, mennyiszer emlegetik, hogy a tudomány hatalom De nem mondják meg, minő hatalom ? holott éppen
ez a fő, mert egyébként a hatalom nagyon is tág és rugalmas fogalmához sok mindenféle csatlakozik. Ugy véli,
hogy a tudomány egyesitő hatalom, oly potentát, mely
a legkülönbözőbb ellentéteket kiegyenlíti. íme itt a szép
példa : Rómer Flóris a nagyváradi kanonok a hazai prot.
papság előtt egyike a legnépszerűbb s legismertebb alakoknak. Erre Rómer azzal válaszolt, hogy midőn néhány

éve jánosii (gömörmegyei) apáttá neveztetett ki, s az ot
tani r. kath. ódon, rom-templomot felépítteté, az adakozók sorát a református Borbély család nyitotta meg 600
frttal. O aztán a renovált templomban isteni tiszteletet
tartott s a csaknem kizárólag református Jánosiban mindig tömve volt az egyház és pedig legalább is kétharmadrészben protestánsokkal. Szóra szó kerekedett, s
Szász Károly a derék kanonok emiitett beszédére azzal
válaszolt, hogy ő m e g egy tiszta kath. városban papolt,
parányi kivétellel egészen r. kath. közönségnek. Szép
példái ezek a vallási türelemnek, s részünkről ugy véljük, hogy a körünkből távozó derék tudósunk Váradon
is nemcsak megnyeri a lakosság osztatlan szeretetét, hanem a vallási ellentéteket is tudományával,
szerető
bánásmódjával s minden jóravalóság iránt lelkesülő és
lelkesítni tudó buzgalmával, ki fogja egyenlíteni.
* Petőfi és a clerus. A 40-es években a „gyüldei
ifjak® a szabadelvű eszmék ellensúlyozására, tudvalevőleg conservativ közt alakítottak maguknak. Ez az aristocrata társaság zokon esett a nemzetnek s érzelmei kifejezőjének Petőfinek, ki 1846-ban verset irt hozzájok,
erősen kifakadva, nemcsak az ifjak, hanem még szenvedélyesebben a gyüldei ifjakkal egyesült reverendissimusok
ellen :
Pap és gonoszság, pap és árulás
Pap és minden rosz, egy !
Ott van az ármány, ott van a pokol,
A kárhozat, hova e férfi szoknya megy.
Okos volt a ! ki öltözetjőket
Barnának rendelé . . . .
Fehér ruhát azért nem hordanak
Mert azt sötét leikök befeketítené.
Mint öltözetjök, leikök oly sötét!
Ók éjszakának gyermeki,
Ezért látjátok őket mindenütt.
A szabdság e napfény ellen küzdeni.

„A gyüldeii Íjakhoz® irt költemény, melyből a fönnebbi részletet közöltük,Petőfi életében nyomtatásban nem jelent meg.
Csak a költő barátinál voltak meg kézirati másolatai,
melyek egyikéről közölte először és teljesen Papp Gábor,
jelenleg dunántuli ref. püspök és orsz. képviselő, Pápán
a »Koszorú® cimü írott ifjúsági lapban. 1867-ben az
„Üstökös® közölte először nyomtatásban, de ezen költeményből, valamint Petőfi második teljes diszkiadásából
az általunk idézett, papokra vonatkozó verszaokk kihagyattak. Legújabban Halasi Aladár tette közzé e verset
a Petőfi-Társ. Lapja legutóbbi számában, és pedig nyomtatásban legelső ízbon teljesen, minden kihagyás nélkül.
* A budapesti prot.

árvaegylet

igazgató

választ-

mányanak legközelebb tartott ülésében elnök ur a szept.
26-ikán befolyt következő adakozásokat jelentette b e ;
gr. Karácsonyi Guido-500 frt, Unger Henrik hagyományából 500 frt, Hirsch Lajos 100 frt, Dreyfuss L. és
társa 100 frt, Havas-Leidenberger Ágnes 50 frt, Heinrich A. és fiai 50 frt, Schallern Frigyes 51 frt 46 kr..
Görgey Gusztáv 40 frt, Kramer Samu, Freund Henz és
fiai, Windt M Kulán, Haas Fülöp és fiai 25—25 frt,
Hánzély László 20 frt, Wolf S. 15 frt, Kramer J., Pürner Krisztián, Gömöry Oszkár, Dr Schiefner Gyula, Dr,

Takács Lajos és Légrády Károly 10—10 frt. Összesen
1586 frt^46 kr.
* A2 orsz. prot. árvaeLyesiileí által árvanövendékei részére rendezendő karácsonyi ünnepély, az uj árvaház épületében (a dohány- és rózsa-utca sarkán) f. hó
23-án délután 4 órakor tartatik meg ; a melyre az egyesület tagjai, valamint minden emberbarát tisztelettel
meghivatnak. Kegyes adományokat elfogadnak : Schneider Zsuzsanna (Deák-utca 9. ss. 1. e.) és Haberern
Rózsa (borz-utca 2. sz. 2. e.) úrnők. — A napokban
Bischitz Dávidné urnő árvaházunk részére, egy egészen
uj vaságyat teljes felszereléssel, ajándékozott.

ADAKOZÁSOK.
* A bpesti r e f . theologia j v á r a az 187 7 / s -ik tanévben. (Első küzlésj Acsa 1 frt 70 kr.,|Bálványos 5 frt,
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Csepel a mult s jelen évre 9 frt, Iváncsa 3 frt 90 kr.
Kajdács 3 frt, Kis-Oroszi 3 frt 30 kr., Lápafő 2 frt,
A :ó-Fémodi (Pestm.) 5 frt, Siklós 5 frt, Som 5 frt 55
kr., Szokol 5 frt, N.-Tótfalu (Baranya) 1 frt, Dányi
Gábor n.-tótfalusi lelkész 1 frt, Zeke Lajos siklósi leik.
2 frt, összeg : 52 frt 45 kr. Mely kegyes adományokért,
a t. egyházaknak s lelkész uraknak mig egy felől szíves köszönetemet nyilvánitom tlieol. tanintézetünk nevében ; másrészt bátorkodom újból az illető egyházmegyék
í. egyházait s lelkészeit theolog. convictiisunk segélyezésére tisztelettel felkérni. FARKAS JÓZSEF theolog. igazgató.
Adakozás a p r o í . orsz. á í v a h á z r a .
,,Gombáról, szerény anyagi állású szülék 6 éves
leánykája, egész éven át gyűjtött 1 frt 50 krnyi pénzét,
azon kéréssel adta át küldeném el a kis árváknak. A
nemess7Ívű kis leány nevét azért hallgatom e l : mert őt
megtanították arra s tudja is, hogy a jótettek jutalmukat
önmagukban hordják s kikötötte „hogy az ő nevét az
újságba ki ne tegyék, mert ő nem azért küld karácsoni
ajéndékot a kis árváknak." B á l i n t D e z s ő, liauvai s.
leik.
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állomására. F i z e t é s :

E

1)

K

kézpénzben

1 0 5 osztr. ért. f r t .

Harminchat ( 3 6 ) hold szántóföld. 3 ) H á r o m öl kemény- és két öl puhafa. 4 ) Szabadlakás
szeri tisztogatással. 5) 1 0 font

fagvgyú

és

évenkint

2)
két-

2 véka mész. 6) félnapos veteményes fóld. 7) Temetésektől

az egyházkerület által meghatározott dij.
E

fizetésért

a gymnasiumi

köteles

növendékeket

az orgonista-kán tor a templomi és temetési rendszerinti szolgálatokon
az

búcsúztatót fölolvasni s elénekelni

énekben s zenében díjtalanul oktatni s a*. egyházban
Búcsúztatásért külön dij

A. próba s választás határideje 1878. évi j a n u á r

livó szokás szerint

fizettetik.

Pályázók képzettségükről s előéletükről erkölcsi bizonyítványt kötelesek
azon évi april 24-ik napján foglalja el. Utköltsége csak az

kívül

felmutatni.

17. A megválasztott hivatali
elválasztottnak

fog

az

áillását

egyház

ugyan-

pénztárából

megtéríttetni.
Megjegyeztetik,

hogy

a 2-ik pont

gyás mellett az elválasztandó kántor

alatt kitüntetett 36 hold földből egyházfensőbbségi j ó v á h a -

haszonélvezetére

most

csak 8 hold adatik által, a többi

az elnyo-

morodott s még életben levő kántor nyugdíjazására forditta tik. De ennek halálával az elválasztandó
haszonélvezetébe

káutor

visszaszáll.

Adót a haszonélvezetében levő földtől a káutor
Makó, 1 8 7 7 . december

fizeti.

18.

A reformált

egyház

elöljárósága.

Felelős szerkesztő e's kiadó-tulajdonos: Dr. liallajri Mór. Főmunkatárs: F a r k a s J:'>zsff.
Nyomatott a D a n t s c h M.-fála művészeti intézetben. Budapest, Bálvány utca 9. sz. a.

A mai számunkhoz van mellékelve a „Franklin-Társulat" előfizetési felhívása,
Ugy szintén „Rátli Mórnak'* u j nagy könyvjegyzéke.

S2E.

Huszadik évfolyam.

Budapest, 1877. december 80.

PROTESTA1TS

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
Szerkesztő- és

E l ő f i z e t é s i d.ij:

KIADÓ-HIVATAL:

Helyben házhozhordással s vidékre postai küldéssel
félévre 4 ft. 50 kr., egész évre 9 frt. Előfizethetni minden
kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban.

V I I I . k e r . M á r i a - u t c a 10. sz. I. em.

Hirdetések dija:
4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál
5 kr., egyszeriért 7 kr sorja. — Bélyegdij
külön 30 kr.

Előfizetési felhívás
a

*•:''

„PROTESTÁNS EGYHÁZI ÍÍS. ISKOLAI LAP"
1878-dik évi, huszonegyedik évfolyamára.

E l ő f i z e t é s i dij:
Egész évre 0

forint, félévre 4 = forint O O kr, negyedévre 2 forint 2

5 kr.

Az előfizetési pénzeket lapunk kiadóhivatalába (Mária-ntca 10-ik szám alatt) kérjük küldeni.
Budapesten,

1 8 7 7 . december hóban.

Főmunkatárs:

Farkas

József.

Hogyan temessünk ?
Már megint? Bocsánat, de ígérem, hogy rövid
leszek; csak egy-két megjegyzést kívánok móg tenni.
Ugy látszik, e kérdés felett pro ós contra sokat lehet s méltó is beszélni (Hetesy ú r gondolom már, a
hetedik felszólaló), azt azonban móg a halotti szónoklatokhoz ragaszkodók is kénytelenek lesznek megengedni — a mint ez az e tárgyban eddig folytatott eszmecsere alkalmával ki is tűnt, — hogy
legalább kevesbíteni kell ezen szónoklatokat. Ha tisztesség akar lenni a halotti beszód, ugy Tompával
azt tartom: „Az élet adja a tisztességet, a halálban
keresni azt, késő. 0 Ha pedig ezt a tisztességet a
megholt már megnyerte, az nem szorul a mi, legtöbb esetben dicsérő szónoklatunkra. Mindamellett,
* Az e tárgyban eddig történt felszólalások, úgy hisszük, azt
eléggé kimerítették ; azonban illőnek tartottuk Sántha Károly úrnak
mint a ki a kérdést szőnyegre hozta, a végszót megadni.
Szerk.

Laptulajdonos és felelős szerkesztő:

Dr. B a l l a g i

Mór.

ha olykor-olykor beszélnünk kell, beszéljünk röviden,
s ne feledjük Tompa szavait: „Alig hunyja be szemeit az elköltöző: rögtön megkezdődik körülötte a
bántó eljárás, a sértő szertartás. Megszólalnak az
idegizgató harangok, fekete gyász van nem csak a
szomorú feleken, de a lelketlen tárgyakon is; a szónok: sírról s undok férgeiről, halál árnyékának völgyéről, lángról, sírás-rívás ós fogak csikorgatásáról beszél. Bizony nem lehet tagadni, hogy gyakran a
kesergőket vigasztaló szónoklat a szivek sebét móg
jobban fölvórzi. Beszéljetek, Írjatok s ábrázoljatok
olyat, melyből — elborzadás helyett — inkább szeressük meg a halált s gyönyörködve járjunk a A -sírhalmok között, melyek egy ujabb, szebb élet melegágyai. Hadd jöjjön az óra, midőn lehullnak zárai a
titkoknak, melyeknek sejtelmében is boldogok valánk
e földön, midőn a lélek megtisztulva a földi salaktól: kiterjesztheti szárnyait s repülhet a könnyű,
tiszta legŰ világban, a mindensógnek előtte megnyílt
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téréin." Valóban sokat tanulhatunk Tompa
Emlékbeszédeiből."

Nem

prédikációt

(mi

tanítani

s

vigasztalni

művészi

kézzel

„Halotti

ő soha sem

is van

ennek nálunk, kik

az ünnepi

sok

vagyunk

h i v a t v a ? ) ; hanem

pár,

vagy

ha

eszményt, hogy a ki

Hisz

fizikailag

értelme
lerajzolja

az

ríkató

látja, megszeresse azt. Ilyen mintabeszédeket
nem

várhatunk

harmadik

nap

attól,
tart

azt kereken tagadom, hogy pedig ne tudna reformálni,

mond

azt el nem hihetem. Im itt vannak a szent ünnepek,

persze

a ki talán minden második,

egy halotti

kevesbítenünk ; mert vajmi keveset ér a

hasból jött

vagy

pedig ugy nevezett

építésre

pedig épen nem való. Nekem legalább ugy

tetszik,

ú r , hogy az a felséges

ha kelletén túl sokat

arra,

kényelem

kell

je-

nézve,

emlegetjük.

Különben, kedves tiszttárs, tartsa

ezt titokban; mert tudja meg, hogy a kinek a gyüle-

szeretete

kezet nem fejős tehén, az mai napság

hogy a halotti beszédek sűrű tartása

(zsák) egy

ellen síkra szálljak. I t t az egyén, s ennek kényelme
nem jöhet számításba. Különben én — ha

vallás sokat

Hanem Grratz úr aligha nem a szeg fejére ütött
a szabad stólával.

gyeznem, hogy engemet nem a
indított

is csaknem lehetetlenség ez,

szekeres pré-

meg

beszédet is t a r t a n i !

veszt méltóságából s hatásából is az emberre

dikáció.
Szekeres úrnak megnyugtatására

hegyibe tessék még egy

csak egy halotti

tiszt. Szekeres

elmélkedést. Ezért

is kell ezt

prédikáció

nem is pap

némely papocska előtt.

De a stóla, ez a kézzel fogható hála

prédiká-

jön önmagától, ne féljünk, igaz

lás nélkül könnyű temetni — könnyen temetek, mert

zásunk

és

például nyolc óv alatt alig prédikáltam

tartom,

kisérjük

nyolcszornál

többször halott felett.

ez

a

is

lelkipásztori

gondo-

részvétünkért. E z okból, Hetesy á r , azt

szomorú

ki a
feleknek

halottat egész a sírig, mert
a milyen

jól esik, ép oly

roszul esnék nekik, ha lelkészöket nem látnák,

Pedig prédikálhattam volna jóval többször is, nem

meg-

sza-

is tagadtam meg egyszer sem, ha a felek beszédet kí-

vát nem hallanák ott, hol a föld, oly megdöbbentően

v á n t a k : hanem

hull

iparkodtam, hogy

az

imádság elég

kedves

halottra. Mig a temetőben pár perc

alatt rövid imát mondunk, nem veszélyeztetjük egész-

legyen s ne kívánjanak prédikációt s im célt is értem.
T e h á t nem saját kényelmem, hanem igenis oly

a

ségünket, az ima után pedig szeles, esős, hideg idő-

szá-

mos gyülekezet lebegett szemem előtt, melyekben az

ben tegyük

egy órás gyermeket is két óráig tartó szertartással s

tetessük azt fel a hívekkel is, fölemlítve a szükséget

prédikációval temetik; leírván hiven a biográfiáját

s ú g y mindnyájunk egéssége megmarad ós a kegye-

lefestve
mert

ékes

hiszen:

fénylő

csillag,

beszédben
„Nem

a

Messiás-é

minden uj szülött,

ez még a legártatlanabb neme a

Ámbár

halotti beszéd-tar-

tásnak, ártatlanok f e l e t t ; de sok, sok más f e l e t t :
jónak

híresztelt

felett!

„Áldlak

sors,

s a világtól

hogy

biróvá

a föveget ne csak magunk, hanem

letet sem fogjuk sérteni.

meghiusult nagy jövőt,

mely feltűnt a családnak."

világtól

s

fel

Mindent

összevéve:

egyszerűsítsük

zési szertartást, mérjünk mindenkinek

a

temetke-

egyenlő

tékkel, hogy legalább a halálban legyünk

mér-

egyenlők,

a

testvérek, ha már az életben nem tudunk azok lenni.

rosznak ítélt

Keressük a vigasztalást Istenhez emelő, önmegadást,

nem tevéi. Mi

megnyugvást

s

reménységet keltő imádságban.

Igy

könnyű törvényt irni pamlagon — Könnyű ítélni a fe-

egyszerű s természetes lesz temetkezésünk,

s

mégis

lületesnek, És mily nehéz, ki a szivet kutatja, Mél-

fölemelő, nagyszerű; mert hisz minden valódi

nagy:

tányolván minden redőzetót." Mennyit szenved itt az

„Az egyszerű ós a természetes."

igazság, a vallás, a szónok meg az — iskola!
ilyen helyeken a lelkésznek

nem kellene

1
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Hogy

SÁNTHA

KÁROLY.

reformálni,

m^^m
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Vallásos eszmék Arany János költészetétől.

mint természetes jogokkal felruházott személyt, méltatla-

2. Az első lopás.

nabbul bánnak a gyengébbekkel, fájdalmat okoznak ne-

Midőn életünk folyama alatt embertársaink sorában
Herodesekkel találkozunk, kik nem tisztelik az embert,

kik : az ilyen szenvedésre nézve már maga az a gondolat
enyhítő vigasztalás, miszerint á r t a t l a n u l

viseljük

súlyos állapotunkat. Ha szorgalmas munkánk közepett
a természet pusztító elemei meglepnek bennünket s minden emberi erőktol kitelhető küzdelmünk dacára, kipótolhatlan veszteséget okoznak ; enyhíti fájdalmunkat az
a gondolat, miszerint oly ö r ö k t ö r v é n y e k szerint működő erők győztek le bennünket, melyek ellen a
gyarló ember képes ugyan magát némileg védeni, de
míg a világ világ lesz, biztosítani nem. Nem háríthattuk el a veszélyt. Ebben meg kell és meg lehet
nyugodni.
De a ki önmaga emelte fel kezét emberi méltóságának tiszta képe ellen, önmaga idézett elő magának
veszteséget akár lelkében, akár testében, az elűzte magától ama két vigasztaló angyalt : az ártatlanságnak gondolatát és a megnyugvást az elkerülhetetlen és megvál- toztathatlanban. Innen van, hogy az emberi életben alig
találhatunk megindítóbb képet, nehezebb percet, mint
mikor a bűnnek tudata megjelen a lélek előtt és soha
sem alvó őrszem gyanánt (Hugó V. : „A lelkiismeret.")
néz szakadatlanul az ember szemei közé. Érezték ezt
minden népek már a legrégibb időktől fogva. A keletiek
hitregéi szerint a gonoszok büntetésének borzalmai szinte
felülmúlják a mi képzeletünket, Emlékezzünk a különben derült világnézetű görög nép kígyóhajú vázalakjaira.
Vagy ne menjünk messze, gondoljunk csak a keresztény igazságszolgáltatásnak jó részben a keletiektől átvett borzalmaira, melyeknek egyes jeleneteit szemtől
szembe láthatjuk lefestve ma is talán minden kálvárián.
Minő érzelmek azok, melyek ily módon izgatják fel a
képzeletet, minő lélekállapot, mely ily képeket szül !
Fessük le az embert ebben a helyzetben, tüntessük fel
arcán a rémület sápadtságát, szemeiben a nyugtalan lélek visszatükröződését, minő távol fog állani ez a kép
attól, mely gyarlósága mellett is az isteni szellemnek
méltó és hű kinyomatát viseli magán.
De bármily óriási mélység válaszsza el az embert
attól az úttól, melyen emberi rendeltetésének célja felé
isteni törvények szex-int haladnia kell : az isteni erő, mely
bennünket a föld porából felemel, nem veszhet ki kebléből teljesen és a visszatérés arról az oldalról ide
a nyugalom révébe — habár nehéz küzdelmek folytán — sem lehetetlen. Naponként el-eltávozunk az igazi
úttól, eltévesztjük szemünk elől vezércsillagunkat, melyet azonban nem csak lehet, de ha emberek maradni
akarunk, mindannyiszor újra fel kell találnunk. Mi módon, mely feltételek mellett lehetséges az emberre
nézve visszajutnia ama gyönyörű kertbe, hová a világalkotó által helyezteték, de honnan önkényt, oly gyakran, ismételve kizárjuk magunkat ? Lássunk erre nézve
egy példát.
Édes anyai szívnek szelíd és meleg oltalma alatt,
de apai erélynek idomítása nélkül, gyermeteg ártatlanságban nem ízlelve még a tudás fájának gyümölcsét, de
a férfiasság kiható tett vágyának lángjától nem hevítve
nőtt fel Imre apja ősi házában, ősi szokások közt az
ősi jelszót hallva gyakorta : „Húzza be az ajtót majd

valaki hátul." (Ejh, rá érünk arra még. Petőfi.) Szellemi
erői csak mint képességek szunnyadoznak lelkében, a nélkül, hogy azok valamikor működésre, fejlődésre indíttattak volna. Isteni félelemre tanította őt édes anyja, de
apja nem adott ahhoz útmutatásokat, miként kell az
életnek oly rendkívül változó ösvényein, oly rendkívül
sokféle viszonyai között biztosan előre haladni. Nem tanulta meg, hogy az élet minden perce küzdelem —
melyben némelyek majdnem szakadatlanul győzelmeskednek, mások majdnem folytonosan megveretnek — rá
nézve az csak fáradság nélküli örömöknek és élvezeteknek kertje. Mintha e földön, e világon minden jelenség,
minden tünemény egyedül arra való volna, hogy az embert tlieatralis gyönyörben részesítse. Igy gondolkozik az
egyes ember, igy egész nemzetek is az éretlenség korában.* Majdnem olyan miveltségi állapotban mondja Imre
költeményünk első versszakának szavait, a minőt paradicsominak nevezünk: teljesen tudatlan, tapasztalatlan, a
mi illeti az életbölcsességet, de isteni erővel keblében,
mely fogékony a jó és szép iránt; a rúttól, gonosztól
irtózik.
Az apai ház biztos fedele alól nem kilép, de kiutasíttatik az élet zajos tömkelegébe, melynek valódi mivoltáról még távoli képzete sincs. S igy természetes, hogy bár
egyedül áll „mint az ujja", szellemi és anyagi támasz
nélkül, folytatja eddigi gondtalan, könnyű életét öröm s vidámság közt; mert arról nincs tudata, hogy ő most a
sors által régi viszonyaiból kiragadtatva uj pályára lépett,
melyen uj viszonyokat még teremtenie kell. — Először
is megnősül, a mi szinte természetes, s nejével együtt
boldog nyugalomban gond s a jövőre nézve aggodalom
nélkül, csendes mulatozások közt töltik a mézes heteket.
De elmúlik a tél s egyszersmind kiürül a kamra. Imre
barátunk kellemetlenül kezdi érezni, hogy „idekint11 az apai
tűzhely hőkörén kivül csipős szelek érintik a gyenge tagokat. Az első barátságtalan fuvallat hatása — midőn a
törvény kíméletlenül elvitte rétjét, földjét — már már
feledésbe ment volna, de ime most uj baj mutatkozik
zordonan. Dús asztal terül a madárnak tavaszszal mindenütt.
S az embernek nem, ez keserves állapot. A menyecske nem
tud rangjához illően öltözködni s az éléstárból kipusztult
minden. Imrét kényszeríti anyagi helyzete, hogy házáról
gondoskodjék, de arra még nem, hogy kapához, kaszához nyúljon. Lehet könnyebben is pénzt szerezni. Eladjuk a tehenet. Majd lassanként utána indítjuk a szőllőcs
két is, a fészert, az udvart is, sőt még a háznak is felét.
Arra nem gondolunk, hogy hová vezet e valóban kényelmes kenyér keresetmód, az előrelátást, a gazda ez egyik
főerényét Imre még nem ismeri, sem apja, sem tapasztalatok
* I. Mózs. 13 ; 15 : Mind az egész földet, melyet látsz, néked
adom és a te magodnak mindörökké. — Ehez : Csel. 7. 5. — Galilaeiig a kereszténység azt hitte, hogy a föld a világ központja. —
Még az Isten is, Jehova is, csak a zsidóké, más népeknek nem vi.
seli gondját: a zsidó nép kiválasztott nép. — Gyermek, fejletlen ember, miveletlen nép határtalanul ö n z ő . Az ember első életnyilatkozata : önzés.

nem tanították meg reá.Legfelebb távoli sejtelem a bekövetkezendők felől kezdi bolygatni Imrénk derült nyugalmát.
Az élet nem játék, mindinkább előtűnnek komoly oldalai, még pedig komor alakban. De azért nem ébredünk
még fel, hogy átpillanthatnánk helyzetünk való képét.
Ragunkhoz illően k e l l élnünk, ezt hisszük most is,
bár megettük már szinte hajlékunkat is, a „tiz-húsz
komát" azért illően el k e l l
látni. Ha máskép
nem lehet, kérünk kölcsön, ez is nagyon kényelmes. Es
Imre oly biztos reménynyel indul ismerőseihez, minths
saját tele pénztárának kulcsai volnának kezében. Képzelhetjük milyen kegyetlenül érintették az ő keblét e szavak, melyek többé kevésbé szép alakban egyszerűen arra
mentek ki: pénzt nem adhatunk. Ezek az emberek jobban ismerték a világot, ismerték Imre viszonyait, mint
Imre maga. Üres kézzel, a remény utolsó esillámjától is
megfosztva, keserű csalódással jön haza. Az élet ismét
egy másik zordon oldalát látta meg iíju barátunk « e
fagyos képek sora az ő gyermeteg kedélyének n y u g a l m á t f e l z a v a r t á k , lelke paradicsomi e g y e n s ú l y á t m e g h á b o r í t o t t á k . De ő a nevezetes
benső változásról semmit se tud, vizsgálódni, gondolkodni
és ítélni különösen önmagát véve fel tárgyul ő nem szokott ; távol áll az önismerettől.
De im vásár lesz holnap, ott könnyű pénzt szerezni, kinek van eladni valója. Imrének tengernyi gondokba merült,
mélyen elkeseredett s helyzetének reménytelensége által lesújtott szivében valamely sötét gondolat fészkelődik meg, melylyel máskor bizonyára nem, de a jelen
helyzetben, e kedély állapotban lassanként meg tud barátkozni. Beesteledett. Nyugalomra hajtaná fejét, de bár
„kínálgatja szemét" igazán mondva nem akar ő aludni,
egészen más gondolatok bujkálnak elméjében, melyek
fogva tartják lelkét, hogy az az Istenhez felemelkedni
nem képes; de nem érlelődik még tetté. Hanem a szomszédban barmok kérődznek, ezt hallja Imrénk ts elkábul, föl kel lassan és megindul.... lopni. Ha most annak az Imrének, ki költeményünk első versszakát oly
gyermeteg hittel mondja el, megmutathatnánk azt az
Imrét, ki ott ezer ijjedelmek közt, minden zugban rémet
látva megy a sötét éjben bűnös szándékát véghez vinni,
nem ismerne magára. A napi szükségen segíteni kell, ez
lebeg szeme előtt ez foglalja el egész valóját, ugy, hogy
szemei — jelen elborult kedély állapotjában — nem
látják tettének alacsonyságát • hallja a lelkiismeret szavát, de nem érti és kész volna még nagyobb bünt is
elkövetni: „szabad ütni önnön védelemre" s épen igy
lopni is szabad saját hasznunkra. Mily szép önámltás.
És ime sikerült a valóban izzasztó munka, van pénz,
„hála Isten
Azt érezte, hogy veszélyek közt forgott^
de azt hiszi physikai veszélyek voltak azok. De az „Isten" szónál felébred a kezdetben elfogulatlan, utóbb elkábított öntudat. Megízlelte a tudás fájának gyümölcsét.
A tett után az inger elmúlik s a vágyak által felizgatott
kedély nyugalomra száll E nyugalmas pillanatban megnyílnak szemei s most látja világos öntudattal tettének

visszautasító undokságát. Ez működése a b e n n ü n k
l a k o z ó i s t e n i s z e l l e m n e k , mely soha nem
szűnik hallatni szavát, de midőn más tárgyakra tapadnak gondolataink oly gyakran nem halljuk azokat tisztán. Itt a forduló pont Imre életében, az első felébredés,
első öntudatos észrevétele a lelkiismeret hangjának, mely
a jó lelkű ifjúra elhatározó benyomást gyakorol.
,Erzi hogy csömör van az ő udvarában
Akárhogy, akármint ki kell annak menni.

Még édes anyjától hallá talán : „Megbánással a bünt
jóvá lehet tenni u Imre azon a pályán, melyen meg
állt, tovább menni nem fog. Felismerte, megbánta —
és pedig nem hitegetés, önámitás e bűnbánat, mint a
hogy ámitá magát fenntebb, hogy tette nem bűn, hanem
őszinte elhatározás, mely azonnal tettben nyilatkozik —
és jóvá teszi a bünt. (Contritio cordis, confessio oris,
satisfactio operís ) Ez az elkövetett bűn jóvá tétetett, de
ez csak objectiv elégtétel, mely által a megszakadt szép
viszony Isten és ember közt még nincs öntudatosan
helyreállítva. A contritio, confessio és satisfactio még
nem nyújt bűnbocsánatot, az ember tehát nem igazult
még meg.
Igen természetesen fejlődik tovább a bonyolulat,
melynek szálai mindinkább összefuződnek szegény Imre
körül, mig végre teljesen beborítják. Éjjeli őrök elfogják
s biró elé viszik. Imre hazugsággal akarja magát a
bajból kitisztítani, mert hiszen épen jóvá akarván tenni
bűnét, azt gondolja, joga van azon igyekezni, hogy az
emberi büutetést kikerülje. De hiába. Inkább még jobban bebonyolitja magát hazugságával, nem használ azután őszinte vallomása sem ; az emberek nem látnak
szivbe, elitélik egy évi börtönre. A gyermeteg kedély
ismét tapasztalta, milyen kiméltelenül hideg ez a külvilág, hol a törvény bensőkre való tekintet nélkül uralkodik. Ezek a tapasztalatok megtanítják őt arra, milyen
állást foglaljon el az egyes az életben. Embertársaival
egyrészt, másrészt az egészszel szemben; megtanítják röviden é l e t b ö l c s e s é g r e . Ez egyik mozzanata a megigazulásnak.
De még sokkal dicsőbb dolgokat tanul Imrénk a bün
tetés által, a börtönben. A méhecske a mérges virág
liimporából is édes mézet készit. — Akalma nyilik a börtönben közvetlen érzéki szemlélet utján a bűnnek valódi
undok alakjával ismerkedni meg, nem azzal a csábító
alakkal, mely olyan szépen tudott hízelegni, hogy Imrénk
már már elhitette magával miszerint az nem is bűn. A
gonoszságnak megtestesült alakjai azok az emberek, kikkel Imre össze van zárva „rothadt beszédek sértik füle
dobját.® E szemlélet folytán fejlődik ki lelkében a bűnnek és erénynek s amaz óriási ellentétnek gondolata, mely
a kettő közt van, hogy eddigi ártatlanságából az öntudatos szellemi, erkölcsi élet fejlődjék ki. Most csak ezen
szörnyű alakok szemlélete folytán lesz az ő bűnbánata
teljes töredelmesség (contritio) most tudja még csak igazán mely útra tévedett, most érzi csak lelke mélyéből

bűnének következményét a b ü n t e t é s s ú l y á t . Magába száll, átgondolja múltját és jelenét, megismeri, hol
hibázta el dolgát. De azért még mindig nincs megtéritve,
még nem kezdhet uj életet mert ehhez okvetlenül szükséges, hogy egy kinos igától, a bűntudattól, megszabaduljon. E nélkül lelke nem emelkedhetik fel, még az
élethez sem lehet kedve ; midőn gyermeke halálát hirtil
hozzák neki, azt mondja rá : »beh jól járt szegényke."
Le van sújtva, meg van törve, boldognak tartja azt, ki
meghalhat. — De e nyomasztó kedély állapotban is felemeli szavát az apai éi'zés — nemes érzelmek lappangnak abban a kebelben, de szunnyadozva — mégis menynyi örömmel nevelte volna fel. De megint előtolakodik
ama sötét gondolat: „meg lenne gyalázva ember, isten
előtt!* Es miként fentebb az isten neve nyitotta fel álmadozó szemeit, ugy most is az isten neve ébreszti fel
benne ama valóban megnyugtató gondolatot : csak ember előtt ; isten előtt nem. Isten nem büntet tekintet és
kimélet nélkül, mint a hogy az emberek őt elitélték bár
mindent megvallott s jóvá tenni akart, isten megvizsgálja
a sziveket, Imrénk lelkében, magas, lélekemelő érzelmek
gerjedeznek, melyek leszaggatják súlyos bilincseit, világot ébresztenek, visszaadják lelke ruganyosságát s kiszabadítják öt a komor gondolatok világából. »A megtérő juhot befogadja nyája ! 4 Ugyanaz a fiúi bizalom,
mint költeményünk első versében ; de még se ugyanaz,
amaz gyermeteg hit; ez a férfi alapos és szilárd m e g g y ő z ő d é s e . E felkelt lélekben már azután felébred
az a remény is, hogy talán becsülete is (az emberek
előtt, kik nem vizsgálják a szivet) visszatérül még. És
itt vezettetik ő arra a magas gondolatra, mely szenvedésektől elgyötört fejére a diadal babérát tűzi fel és megtérését az igazak útjára betetőzi:
Vagy ha már ég nem kell gyalázat tüzében
Ne öntsek ezentúl magam arra olajt,
Ám maradjak tolvaj a világ szemében
Csak a magam lelke nc kiáltson tolvajt,

Nem az a valódi igazságszolgáltatás, mely gyarló
emberek Ítélete folytán haj tátik végre, és nem abban kell
ilyen helyzetünk vigasztalását, lelki nyugalmunkat keresnünk, hogy mit mond rólunk a világ : az igazi, megvesztegethetlen, elámithatlan és kérlelhetlenül igazságos
biró itt bennünk az az i s t e n i szózat, melyet l e l k i i s m e r e t n e k nevezünk. Es Imre ezt tudva, férfias szilárdsággal, mely a bajok tüzében acélosodott meg, elhatározza ugy intézni lépteit ezentúl, a mint a benső bíróval kötött jó viszony parancsolja; mert rendithetlenül
m e g v a n g y ő z ő d v e most már a felől, hogy ha az
ember e benső bíróval önámitás nélkül, őszintén kibékült
akkor lelke fel van áldozva a bűntudat terhe alól a lélek szabad, nyugodt s valóban ujjá születve folytathatja
tovább az ő útját. E nyugalmat, ez emelkedettséget f é 1r e i s m e r h e t l e n ü l é r z i magában Imre. Más szóval
mondva: Imre bűnei meg vannak bocsátva s ő m e g1
g a z u 11. Ennek a tudata, az a kimondhatlan lelkinyugalom, béke, vidámsági emelkedettség és tetterő, ez

a véges emberi szellemnek az az állapota, midőn az a
végetlennel érintkezik. Hol áll ez az Imre, ki jót és gonoszt ismerve szabad és szilárd önelhatározással lépett az
erény útjára, minő magasságban áll ez az érett férfi
nemcsak a felett, kit egykor a vak sötétben, sötét kebellel lopózni láttunk, de még a felett is ki költeményünk elején gyermeteg ártatlansággal hiszi, hogy az isten az embernek mint madárnak dus asztalt térit erdőn
mezőn. — Mit fentebb Ráchelrol mondtunk, azt mondhatjuk itt Imréről is, isten szavát hallják az ő fülei, istent látják szemei.
És most már ő nem rab, bár bilincs van kezén-lá
bán, mi könnyű neki az emberek által rászabott büntetést türelemmel elviselni, mikor lelke már nem bűnhődik.
Kiszabadulván azután a börtönből becsületes és fáradhatlan munkához fog, most már nincs »hideg télen és
meleg nyáron/
Az ilyen munka meghozza gyümölcsét, rajta van
isten áldása. Őszinte volt tehát a bűnbánat, szilárd az
elhatározás és v a l ó d i lett a megigazulás. És nemcsak
istennel marad Imrénk gyermeki viszonyban, az a
kitartó szorgalom és feddhetetlen élet visszaállította
b e c s ü l e t é t az emberek előtt is. A világ még
sem oly rendkívül igazságtalan, mint gyakran gondoljuk.
Tekintsünk innen vissza a mondottakra. A fentebb
elemzett költemény példát nyújtott szemeink elé, hogy
lássuk, mennyiben nevezhetők az életben a szerencsétlenségek jótéteményeknek, és lássuk mi módon vigasztal
bennünket isten a szenvedések közt. E jelen példából is
kettőt tanulhatunk meg: mikép követi el az ember a
bíint s mikép igazul meg.
A lelki fájdalmak valamint a testiek is különösen
a keserű tapasztalatok kisebb nagyon mértékben megfosztják eszméletünket teljes világosságától, ugy hogy
nem tudjuk egymástól szabatosan megkülönböztetni az
eszméket, fogalmakat, sőt sokszor még az érzéki tárgyakat sem. A mint értelmi működésünk közben is gyakran
tapasztaljuk, hogy nem vagyunk képesek oly tárgyba
bele mélyedni, oly gondolatok közt az összefüggést
megtalálni, melyeket valamely más percben egész könynyedséggel világosan átlátunk. Szellemünk működési képessége minden féle vonatkozásaiban változik. Nagyon
sokat beszélhetnénk e változás okairól, de csak példánk
mellett akarok maradni. Különösen elhomályosittatik látásunk más tárgyak iránt akkor, ha egy tárgy kiválóan
elfoglalja egész valónkat. Lehet ez a tárgy egészen nemes például gondoskodás övéinkért és megeshetik, hogy
ez elhomályosítja erkölcsi érzésünket. Általában fájdalmak, gondok, vágyak stb. által mintegy fogva tartott
léleknek állapota,"ez a bűnre való k é p e s s é g . Azért
szükséges, hogy lelkünk állapotáról pontos tudomása legyen Ö n t u d a t u n k n a k , ha tudjuk, hogy a veszélyek"
ellenében gyöngülünk, annál inkább fogunk résen állani.
Ezen kedélyállapot mellett azután két indítója van a
bűnnek, először a kínálkozó alkalom (a vásár) és azután

a közvetlen érzéki szemlélet'csiklándozása (a barmok kérődzése.)
Erkölcsi érzésünk koronkint eltompul és mi elmulasztjuk erről tudomást venni, nem állunk őrt, ilyenkor azután az alkalom elhiteli lelkünkkel, hogy helyesen
teszünk, és mi nem gondolunk előre nem hányjuk meg
elejét és végét, s a bün rabjává tesz bennünket. Tehát
nem a roszra való hajlam viszi az embert a bűnre.
Máskép a megtérés alig képzelhető. A megtérés
azon kezdődik, hogy az ember bármely tényezők közbenjárása folytán felismeri a bünt. Es alig van a világon
ember, ki ebben a percben a borzalom nemét ne érezné.
Az ember, midőn megpillantja magában az ördögöt,
m e g b o r z a d tőle. És ez vezeti az embert a megbánásra, s igyekezetre, hogy elégtételt adjon. De e három
még csak kezdet a megtéréshez. Szükséges hogy az ember őszinte sziv vei, önámitás nélkül és teljes férfias szilárdsággal határozza el magát a tiszta életre, oly szilárdan, hogy azt tett is kövesse nyomban és akkor lelke
feloldoztatik s őszinteségének, szilárdságának jutalma
bűnei megbocsáttatásának elmoshatlan s elidegenithetlen
v i l á g o s t u d a t a , m e g i g a z u l á s . Sokan elrebegik
alkalmasint, hogy őszintén megbánák bűnüket !xbár
épen maga a bűnbánat tényei és eszközei annyira lekötik
figyelmét, hogy bűneire nem is gondol; de a lelkiismeretet megvesztegetni nem lehet, és az ily gyónásuak az az
átka van, hogy megigazulás nélkül tér az ember vissza
házába1). Ki mint vet ugy arat.
Még egyet, miután épen korszerű. Milyen legyen a
büntetés ? A büntetés legkezdetlegesebb neme a bosszúállás. Haladottabb és emberibb az, mely kinzás elzárás,
halál által részint magát [a vétkest, részint másokat is
visszariasztani igyekezik a bün pályájától s a társaságot
a veszélyes emberektől megóvni törekedik. De egyik se
felel meg egészen a büntetés rendeltetésének. A büntetés
egyszersmind és főképen neveljen, az az olyan legyen,
hogy az|emberben nemesebb érzelmeket és gondolatokat
ébresszen, az embert érettebbé tegye. Ez a büntetés
azután egészen jogos, mert lélektani törvény az is, hogy
k é n y s z e r i t ő k j ö r ü l m é n y e k (csapás, büntetés,)
v e z e t n e k b e n n ü nk e t a j ó r a.
SAS
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főiskoláinkban

Gyakorlati török nyelvtan Dr. Alin F. módszere szerint
irta Dr. Erődi
Béla
tanár, második lényegesen javított és tetemesen bővített kiadás. Budapest 1878.
Grimm
és Horovicz bizományában. Ara 1 frt 50 kr.
Pár héttel ezelőtt a debreceni »Polgártárs *-ban az iránt
szólaltam fel, hogy jó sőt nagyon kivánatos lenne ref.
1) I. Kor. 11 ; 27—29. De tekintsünk itt el attól, mikép fogja
fel Pál az urvacsorát, L. Pfleiderer. Protest. Kirch. Ztg. 11 sz. 1877
— Nem urvacsoráról, lianem gy óriásról van itt szó, akár az oltár
eló'tt, akár a szabad ég alatt, vagy csendes kamaránkban, vagy a
börtönben menjen az végbe, s ki ezt a gyónást önámitással végezi,
kárhozatot szerez magának.
2) Midőn e cikkre fölhívjuk a közönség figye lmét, reméljük

főiskoláinkban különösen Debrecenben és Sárospatakon,
no meg a Királyhágón túl N.-Enyeden a török nyelvnek
előadása. Ezen felszólalás nem csak több vidéki lapban ugy mint a Debrecen, Abauj - Kassai közlöny,
Miskolc és Zemplénben, hanem a Prot. Egyh. és Isk.
Lapban is élénk viszhangot keltett. Szabadjon tehát egyetmást jelenleg a dolog érdemére nézve elmondanom.
Gr. S z é c h e n y i I s t v á n , a legnagyobb magyar, Árpád nemzetét igen jellemzően keletnépének nevezte. Hát bizony keletnépe is vagyunk mi itt Európában nemcsak származásunkra, hanem gondolkozásunkra
és érzületeinkre nézve is. A hirtelen, fájdalom gyakran
szalmatüzként fellobbanó lelkesedés, a koronként beköszöntő nemzeti apathia, költészetünk virágos nyelve,
mind keleti származásunkra utalnak. Három altáji nemzet volt képes magát Európában megfészkelni: a finn,
melyre a svéd, a magyar, melyre a német műveltség, s
a török mely különféle nemzetiségű alattvalóira önmaga
nyomta rá nemzeti bélyegét. S z e m e r e
Bertalan
keservesen panaszkodik a felett, hogy a magyar nemzet
a német cultur-áramlat következtében igen sokat vesztett
tősgyökeres eredetiségéből, mig a török mint magát találóan kifejezi „egy nagy nemzeti egység/ Fájdalom be
kell ismernünk, hogy a német nyelv túlságos gédelgetése iskoláinkban, a német tudományos müvekből történő
majdnem kizárólagos irodalmi táplálkozás, irodalmi életünkre nemcsak egyoldalúságával van káros hatással, hanem magyar társadalmi életünket is lassanként aláaknázhatja. Nem lehet kétségbe vonni senkinek sem azon igazságot, hogy valamely európai nyelv ösmeretére szükségünk van, mert európai életünkben magával a magyar
nyelvvel nem sokra megyünk. De hiszen azon szükség
érzete, hogy valamely hatalmas kapocscsal össze legyen
kötve a müveit világgal, minden kisebb nemzet tudatában él és kifejezést is nyer. Igy p. o. a r o m á n és
t ö r ö k franciául tanul, a s z e r b és m a g y a r no meg
a h o r v á t németül, a l e n g y e l , o r o s z franciául stb,
Mennyire jobb lenne, török atyánkfiai példájára nekünk
is a tudomány igazi világnyelvével fogni kezet a franciával, s iskoláinkba a német helyett ezt vinni be, azt
hiszem bizonyitgatni is fölösleges.
A müveit világgal összekötő kapcson, a franciá11
kivül, múlhatatlan szükség van arra, liogy ne csak egyetemeinken, de egyébb főiskoláinkban is felkaroltassék a
keleti nyelvek tanulmányozása. S ha ezen a téren szétnézünk, ugy találjuk, hogy nekünk, ha öntudatosan akarjuk nemzeti érdekeinket istápolni első sorban a t ö r ö k
nyelv tanulására van szükségünk. A törökkel a múltban,
mind magunk mind az ő kárára és veszedelmére háromhogy viszhangra fog az találni s hogy az abban megpendített eszme
realizálására már legközelebb megteszik az illető tanintézetek és szaktanárok a kísérletet. Kun Pál tanár úrtól pedig, — ki egyike azon
keveseknek hazánkban, a kiknek a keleti nyelvek körül tanulmányaik
vannak, — különösen tőle elvárjuk, hogy jó példával megy elő b
már a legközelebbi félévben a pataki főiskolában elő fogja adni a
török nyelvtant.
Szerk,

századon át hadakoztunk, rontottuk egymást a német kedvéért, mig végre a közös veszély érzete napjainkban a
legszebb entente cordialet hozta létre magyar és török
között. Itt van már most annak az ideje, hogy egymást
jobban megismerve kölcsönösen méltányoljuk. Erre segit
az, ha egymás nyelvét megtanuljuk. Itt azonban ismét
azon gyakorlati kérdés merül föl : a két nemzet közül,
melyiknek van nagyobb szüksége a másik nyelvének
megtanulására. A török, mely még nem rég világra szóló
politikai hatalmat képviselt, Európával mindenképen szoros összeköttetésben van, nemcsak politikai viszonyai
miatt, hanem azért is, mert franciául is szokott tudni, s
neki nálunk a rokonszenven, barátságon, esetleg testvéries védelmen kivül alig van keresni valója, mig nekünk
a közel jövőben keleten okos és becsületes befolyásra
kell törekednünk ha teljesen elszigetelve nem kivánunk
maradni, ha pedig keleten missionk van, a mint hisszük,
lehetetlen, hogy ezen hivatást a kelet kulcsa, a török
nyelv megtanulása nélkül érvényesíthessük.
A mint már mondtam, a két hazai egyetemen kivül ref. főiskoláink kötelessége a kelet ránk nézve legérdekesebb nyelvének meleg fölkarolása s ez által saját
tudományos értékük prestigeének lehető emelése. A
múltban ref. főiskoláink a keleti nyelvek tanulmányozása
érdekében bizony a semmivel majdnem felérő keveset
tettek. Igaz, hogy külső ok kevés kinálkozott. A gymnásiumot végzett theologust tanították a h é b e r r e , ezt
sem összehasonlitólag kezelvén a többi sémi dialectu.
sokkal, hanem teljesen azon célból, hogy a bibliát valahogy megértessék velők. Csak a pesti ref. főiskola vált
ki a 60-években e tekintetben, hol dr. B a l l a g i M ó r ,
mig a hébert maga tanította, valóban bámulatos eredményeket volt képes fölmutatni; ezenkívül H u n f a l v y
P á l adta a finn nyelvtant, hogy bevezesse a tanulni
vágyó ifjakat a magyar altáji összehasonlító nyelvészet
kincstárába. Most már valahára itt az ideje, thogy főiskoláinkban ne csak a héber nyelvészet képviselje az
orientaliákat, hanem mint szabad tantárgy a török nyelv
és irodalom is képviselve legyen.
A mily egyoldalúak voltak iskoláink a múltban, oly
suta és szegény volt irodalmunk a keleti nyelvészet tekintetében. Nyomtatott török nyelvtanunk magyar nyelven nem volt felmutatható, a ki törökül valamit tudni
akart Meninszky ritka műveire, ujabban Mirza Ali Kazembeg, majd Fuad és Desávdat efendi nyelvtanaira volt
utalva. Vagy be kellett érni a magyar ifjúnak németek
által szerkesztett nyelvtanok használatával. Nálunk p. u.
a pesti egyetemen csak azóta van nagy érdeklődés a
török tanulmányok iránt mióta valódi büszkeségünk Vámbéry Ármin fáradozásai megtörték a tudatlanság közönyösségének jegét. S jelenleg tudományos irodalmunk e
téren igen örvendetes lendületet vett.
Van már török nyelvtanunk négy u. mint :
1 Szent katolnai B á l i n t G á b o r é (Budapest
1875.) 2. D a l l o s G y u l á é : Kis török tolmács (Budapest 1877.) 3. Dr. E r ő d y B é l á é : Gyakorlati török

nyelvtan. (Budapest 1877) 4. ismét ennek második tetemesen bővített és javitott kiadása, melyről még néhány
szót kötelességünknek tartjuk elmondani.
Hogy mily lendületet kezd venni nálunk, iskolák
és tanitó nélkül egyrészt, Vámbéry és Erődi fáradozásai
után másrészt, a török nyelv tanulása, mutatja azon eddigelé hallatlanul örvendetes eredmény, melyszerint Erődi
nyelvtana immár második kiadást ért. De halljuk magát
Erődit miként nyilatkozik műve második kiadásának előszavában : »Gyakorlati török nyelvtanom első kiadása
megjelenése után két hónap alatt az utolsó példányig elfogyván, e körülmény eléggé mutatja a testvér török
nyelv iránt ujabb időben támadt érdeklődést. Mig ez egyrészről igen örvendetes jelenség, óhajtandó más részről,
hogy ez az érdeklődés ne legyen csak szalmaláng, mely
talán a törökök igaz ügyeért rendezett tüntetések fáklyavilágánál gyújtatott, hanem legyen állandó a lelkesülés,
és buzgalom a török nemzettel közös érdekeink munkálatában. Hogy a török nemzet iránt most oly átalános a
lelkesülés hazánkban, az nem rendkívüli állapot; azt az
időt kell annak tartanunk, mikor az nem igy volt, és az
az idő lesz újra a magyar és a török nemzet életében
szomorú és káros, mikor e lelkesülés lángja elalváshoz
közeledik. Adja a magyarok és törökök istene, hogy az
a kor be ne következzék. Ha egyszer kinyitottuk szemeinket, tartsuk azokat nyitva mindig. Ne csukjuk be azokat,
mert a két nép életére veszedelmes napok'felvirradásától
kell tartanunk. A két nép közös érdekeinek, együttes
üdvének munkálatát egymás megértése nélkül tenni lehetetlen. Sokkal inkább simul egymáshoz a kebel, ha
annak dobbanását a nyelv is képes kifejezni; sokkal nagyobb ott a bizalom és ragaszkodás is. De feleslegesnek
is tartom a nyelv tanulásának szükségességét még tovább
is fejtegetni; meg van erről győződve mindenki, a ki elfogulatlanul gondolkodik." stb.
Erődi nyelvtana teljesen gyakorlati célra van szánva,
s ez okon Dr. Ahn közkedveltséget nyert módszerének
alakjába van öntve. Első része áll 36 leckéből s illetőleg
52 török-magyar és magyar-török fordítási gyakorlatból.
A kik Ahn módszere szerint tanultak franciául azok előtt
fölösleges szót szaporítani ezen nyelvtani részről, a mit
azonban megjegyezni szükséges, az a következő: a kiejtést illetőleg mindenütt a rumeliai (stambuli) szóejtést
használja, a szöveg pedig a török társalgási nyelv fordulataival ösmertet meg. Igen nagy előnye Erődi nyelvtanának, hogy az í g e t a n t teljes átlátszóságában adja,
világosan feltüntetvén az ígető és képzők egymáshoz való
viszonyát, s e mellett oly szóbőséget juttat a tanuló birtokába mikép aki könyvét áttanulja a nyelv gyakorlati
ismeretével lehetőleg tisztában lesz. Természetesen a török nyelv ilyen tudása még csak az első, az elemi fok,
ugyanazért aki bővebben akar tájékozva lenni, az nem
nélkülözheti később a Bálint G. nyelvtanát sem. Mivel a
török magasabb irály telve van arab-persa szavakkal e
fordulatokkal s azonfelül arabjegyeket használ, világos,
hogy az elemi fokozat elsajátítása csak ís a társalgási

nyelvet céloztatja, de aki abban jó alapot vetett, bizvást
haladhat tovább a megkezdett ösvényen.
A gyakorlati nyelvtan függelékét ezen második ki- '
adásban rendkivül érdekes dolgok képezik. Ilyes a török
és ó- valamint uj keresztény időszámítás összehasonlító
magyarázata, a pénz számítás, súlymérték, hosszmérték,
személynevek, földrajzi nevek. Ezután a szokásos tár- !
salgási kifejezések : 1. Találkozáskor 2. Kérés és köszönés 3. Állítás és tagadás. 4. Egyéb kifejezések. Majd kö- j
vetkeznek a társalgások: 1. Reggel. 2 Tanulásról. 3.
Reggeli, ebéd és vacsora. 4. Séta. 5. Kertben. 6. Az orvossal. — Ismét adatnak közmondások, melyek már csak
azért is igen tanulságosak, mivel a magyar és török rokon észjárást leginkább feltüntetik. Közmondás adatik
75 török szöveggel s magyar fordításban. Ezután jönnek
az olvasmányok: 1. Adoma. 2. Türelmetlenség. 3. Győr
vára bevétele Naima történetéből, mely a magyar történész figyelmére igen méltó. 4. A 40 vezér és 40 aszszony cimű műből: a kertész, fia és szamár meséje, mely
műből irodalmunkban először Budenz József adott érdekes mutatványokat. Török nyomdászat Ebn-Zia Tevfik
Beynek. „A szerkesztő* cimű folyóiratából vett .öredék,
mindezek török és magyar nyelven. Ezen töredék a török nyomdászatról annyival inkább felköltheti nagyobb
körök érdeklődésének figyelmét is, mivel éppen napjainkban jelent meg Dr. Ballagi Aladárnak. »A magyar nyomdászat történelmi fejlődése 1472—1877-ig" s igy Ebn.
Zia Tevfik bey munkájából adott töredék derék összehasonlításra nyújt alkalmat Ballagi könyvének XV-ik feje- J
zetével, csakhogy Ballagi adatai terjedelmesebbek mint
török írónké, mivel amaz Hammer, Didié r stb. nagy
munkáiból dolgozott. — Ezután következnek a n é p d a l o k : Dede Efendi, Riza Efendi. Sakir Aga, Oszmán
Bej, Delalzade tollából, majd egy k a t o n a d a l (Aszker
sarkiszi) és a legnagyobb török költő B a k i divánjából
egy ghazel. Végre az olvasmányokban előforduló szavak,
a török szultán emléksorai az ajándékba küldött 35 darab Corvinán, hogy példányul szolgáljanak a szülüsz irásfajra, a török arab persa betűk és számok szótagolási s
olvasási gyakorlatok.
Csak futólagosan lehetett Erődi derék művével foglalkoznunk, bővebb méltatása e lapok céljával ellenkeznék, csak azt jegyezzük még meg, hogy Erődi jelenleg
egy magyar-török és török-magyar szótáron dolgozik s
igér egy török olvasókönyvet is. Óhajtjuk, hogy mielőbb
bemutathassuk azokat is. Adja isten, hogy prot. főiskoláinkban is fogékony keblekre találjon azon nemzet nyelve,
mely nemzetnél hozzánk becsületesebben s rokonibb érzelemmel Európa] népei közül egysem viseltetik
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B E L F Ö L D .

Karácsonest a bpesti prot. árvaházban.
A sok feketepont közt, melyek felettünk mai napság a láthatárt elsötétítik, kedves szende fényű csillagocs-

kákként tűnnek í
a humanistikus eszmék és intéz
mények iránti részvét nyilatkozatai. Ezen szempontból
tekintve kedves karácsonünnepünk volt közelebb is a
fővárosban. A különbféle árvaházakban, menházakban
népes és diszes közönségek jelenlétében ülték meg a
karácsonyesti ünnepélyt, s ezt megelőzőleg már hetekkel
korábban ritka s eredmény dús tevékenységet fejtettek
ki a főváros előkelőbb s nemesebb lelkű hölgyei közül
számosan az elhagyatottak megörvendeztetésére szánt adományok nyújtásában és gyűjtésében.
Protestáns árvaegyletünknek is egyik legszebb ünnepét képeli már évek óta a karácsonesti ünnepély.
Megszoktuk évről-évre, hogy a nőválasztmány igazi
keresztyén lelkületü tagjai felkeresik személyesen a főváros különböző rendű és sorsú protestáns családait, és
kis árváink s illetőleg egyletünk számára hordják össze
a legkülömbfélébb karácsonyi ajándékokat. Ki tudná az
igy begyűjtött adományokat elősorolni. A legsajátságosabb
bazárt lehetne ezekből előállítani. Dió, alma, mogyoró,
mézeskalács, bábu, cipő, harisnya, irka, kiskönyv, kiskatona, és sok más gyermekjáték, továbbá gyolcs, vászon, gyapot szövetek, liszt, burgonya, kőszén stb. és
ezeken kivül készpénz is az ezer forintot hol megközelítőleg, hol fölözőleg.
Megszoktuk továbbá azt a boldogító órát, mely az
apróbb gyermekies ajándékok kiosztásakor elkövetkezik.
Hosszú asztalon két nagy karácsonyfa áll, feldíszítve apró
viaszgyertyákkal s ezerféle aprósággal; a fák körül annyi
halmaz gyümölcs, sütemény, iskolaiszer, s öltözetdarab,
a hány árvanövendék van, s mindenik halmaz mellett
egy egy árva neve. Az asztalt pedig köröskörül szegélyzi
az 50 — 60 árva, füleikkel az ekkor tartatni szokott rövid
szónoklatokat hallgatva, szemeikkel az elhelyezett s kíváncsian várt ajándékokra kacsingatva.
Azt is megszoktuk, hogy a terem, melyben ezen
ünnepély tartatik, zsúfolásig megtelik diszes közönséggel,
mert hiszen nemesebb lelki élvet hol találhatna az ember. Boldogitóbb érzéseket alig költ az emberi kebelben
egyebütt a Krisztus születésének emlékünnepe, mint egy
ily árvaházban.
Ezen nemes élvezetet a közelebbi alkalommal is
teljes lelki örömmel éldelhettük. A buzgó nők gyűjtési
fáradozásának eredménye reményen felül ütött ki, a hoszszu asztalt körülállt 60 árva mindegyikére egész halmaza
várakozott a kedves ajándékoknak. És az ünnepélyben
résztvevők száma, dacára a zord hideg időnek, s dacára
hogy az ünnepély ezúttal a város szélén levő uj árvaházban tartatott, nem hogy apadt volna, sőt tetemesen
növekedett, az egymásba nyíló két nagy termet teljesen
megtöltve.
Az ünnepély dec. 23-án d. u. 4 órakor vette kezdetét az árvák összhangzatos énekével, mely után előbb
F a r k a s J ó z s e f tanár állt a rögtönzött szószékre,
szívhez szóló, s az illetőket ezen nemes munkásság tovább folytatására buzdító szavaiban fejtegetve, hogy valaaint egykor kelet bölcseit csillag vezérlé Krisztus böl-

csejéhez, ugy minket is csillagok vezéreltek, a midőn ide
sereglénk össze Krisztus születéséről mengemlékezendők.
Maga ezen uj árvaház, melyet a szeretet és részvét kincsein épitettek fel, egy fényes csillag, mely tanúságot
tesz a názárethi próféta születése, s szellemének egyre
erősödő uralma felől; Krisztus csillagát látjuk a szeretet
által nyújtott s összehordott ezen előttünk levő ajándékokban; ugy szinte minden egyes könycseppben, melyet
szemeinkben az árvák iránti részvét fakaszt. Majd D o 1 es c h a 11 S á n d o r német evang. lelkész tolmácsolá mélyen megindító szavakkal a Krisztus születése által e világon kiáradott örömet, s a humanismus erősbödésére
gyakorolt hatást, és hogy különösen az ávvák, a társadalom elhagyatottjai mennyit köszönhetnek Jézusnak.
Hatvan árvát, diszes s igazi részvéttel viseltető közönségtől körülvétetve látni, s továbbá látni azt, hogy a
kik a sors sújtó keze által a nyomor- s szerencsétlenségnek oly mély üregébe vettettek, azok im a felebaráti
szeretet által oly nemesen félkaroltattak s aránylag oly
boldogokká tétettek, valóban megható látvány, s önkénytelenül is kitör a kebelből az öröm s hála szava. Igy
történt, hogy az ünnepély egyházias jellegének végeztével, a hallgatók közül B ó l y a G e r g e l y , fővárosi tanfelügyelő ur az egyházi szónokok emelvényére lépett; s
meleg szavakban adott kifejezést ezen egylet nemes működése iránti elismerésének , az általa tapasztaltak feletti
örömének, kivánva egzszersmind, hogy ezen egylet vezérlő tagjait s különösen annak buzgó elnökét B. Kochmeister Frigyes urat az Isten hosszú ideig tartsa meg.
Ezek végeztével megindult az asztal körül az árvasereg, keresve mindegyik a számára kijelölt csoportját az
ajándékoknak. Azt az érdekeltséget, mely akkor a szemekből, azt az örömet, mely az arcokból elősugárzott,
leirni nem lehet, azt látni kell.
y. . . r.

I R O D A L O M .

Természetrajz. Népiskolák részére készitette B u z a
J á n o s tanár. Sárospatak, kiadja az „irodalmi kör" a
főiskola költségén; 167 lap. Ara kötve 34 kr. Ha sikert
akarunk elérni a népiskolai és algymnasiumi oktatás terén, okvetlen szükséges, hogy a természetrajz tanításában
egyes példányok közvetlen szemléltetésén és összehasonlításán kezdjük. Ez uton a növendék számosabb rokontest megismerése után, lassanként önmaga is észrefogja
venni a természeti testek
közös ismertető vonásait,
s megfogja érteni, hogy miért osztattak azok, különböző csoportokba. Ekkor aztán csak a tanitó vezetése
hiányzik még, hogy a csoportokból a növendék oly rendszert alkosson magának, melynek kulcsát birja, mert az
előzmények után világos előtte a rendszerezés oka és
szükségessége. Jelen kézikönyv irója is saját tapasztalása

után, azt a nézetet vallja, hogy az alsóbb oktatásban a
természetrajzot csupán az összekötő tanmódszer alapján
lehet kellő eredménynyel tanítani. Szerinte is a szemlélés
és a leirás képezi a természetrajzi ismeretek alapelvét. Ehhez képest ez a kézikönyv nem pusztán olvasásra vagy könyvnélkülözésre van szánva, hanem inkább
az a célja, hogy a növendékek előtt megmutogatott tárgyak vagy ábrák szövegéül szolgáljon. A munka három
főrészének cimei : állatok, növények, ásványok. A tudományos rendszer, amennyire csak egy népiskolai könyvben megtartható, szerző által hiven követtetett. E tekintetben csupán a pankányoknál követett el egy kissé
merészebb liceutiát. A timsónál meg kellett volna említeni
Minajt, annyival inkább, mert e könyv arra van hivatva,
hogy ott is használtassék. A porcellánföld lelhelye nem
Dubrinica, hanem Dubrinics. Pécsett sem ásnak kőszenet
hanem Pécsváradon ; s a zsilvölgyi telepet kár volt föl
nem említeni, mert ez ugyan sokai nagyobb terjedelmű,
mint a fölhozott bakonyi aprócseprő szénbányák. Ezek
apróságok, melyek elenyésznek e munka fényoldalai : a
tananyag ügyes kiválasztásával, a rendszer világosságával és a szépen folyó jó magyarsággal szemben. A tankönyvirodalom terén már jó hirnevü sárospataki irodalmi kör, úgy látszik jól választott, midőn Buza úrra
bizta e kézikönyv kidolgozását.
A felsö-baranyai ref. egyh.-megye Siklóson nov.
22. 23. tartott közgyűlésének jegyzőkönyve. Kiadta Bajó
Károly e.-m. főjegyző. Pécsett, Taizs Mihály nyomdájában, csinosan kiállított füzet. A tartalmát képező gyüléá
lefolyását 48-ik számunkban közöltük.
Előfizetési felhívás a „Nagy-Kőrös" cimű helyi
érdekeket képviselő ipar-, kereskedelmi-, gazdászati- és
ismeretterjesztő hetilap első évfolyamára. Ezen vidéki
lap, hű tükre lesz Nagy-Kőrös nyilvános életének, úgy
az ottaniakra, mint másokra nézve. Programmja szerint,
e lap nem ismer pártot, pártvezéreket; egyetlen vezére
az igazság, egyetlen elve a függetlenség lesz. Ezek pedig kizárják a pártot és a pártoskodást. Bár valamennyi
vidéki lapunk követné ez üdvös programmot, akkor legalább jobban megismerhetnénk belőlök az egyes vidékeket
s kevésbé lenne okunk megcsömörleni az azokban főhelyet elfoglaló politikus csizmadiai ömlengésektől. Az ügyes
ajánló levéllel meginduló lap szerkesztője Tóth József úr,
kinek jóhangzású neve van az ifjúsági irodalom terén. Kiadótulajdonosa Ottinger Ede úr, a nagy-kőrösi első nyomda
felállitója. A N.-Kőrös előfizetési ára egész évre 5 frt,
félévre 2 frt 50 kr., negyedévre 1 frt 30 kr. Gyűjtők
10 példány után egy tiszteletpéldányt kapnak. Az előfizetési pénzek és gyűjtő ivek jan. 3-ikáig küldendők be
Ottinger úrhoz (Máté-féle ház). A lap érdekében, pártfogó
áldozatkészség és minél szélesebb körű érdeklődés hozhatja meg a kivánt eredményt, mely, a haladás nevében,
mindnyájunké.
A maros-vásárhelyi h, h. fotanoda értesítvénye.
Szerkesztette Urr György, tanvezető-tanár. Tanulók száma
473. Ez értesítőt maradandó becsüvé teszi Koucz József,
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F. hó 17-én Munkácson tartott temetési gyászszertartásra egyik szónokul — táviratilag — meghívott barabási lelkész Peterdy Károly beregmegyei ref. esperest a
több megyéből összesereglett s valóban zsúfolásig megtelt templomban teljesen intelligens gyülekezet előtt életrajzát következőleg ecsetelte.
»Sonnenbergi Freyseysen Gyula született Munkácson 1822 év Május. 14-én Sonnenbergi Freyseysen
Dániel
Gróf Schönborn uradalmi tisztfőnöke s Andrássy
K Ü L Ö N F É L É K .
Erzsébet szüléktől. Elemi iskoláztatását gondos nevelés* A szabadkőművesek kassai pábolya, a kassa ben a szülei háznál nyerte, felsőbb tanulmányait Eper
prot. nőnevelő-intézet javára, szorosan nőnevelési célokra jesen, majd Sárospatakon, majd Pozsonyban végezte s
ezek után Pesten mint jogvégzett az ügyvédi vizsgát
200 frtos alapítványt tett.
tette
le, s habár ezzel eljutott az elméleti tudományos
* Lajos-Komáromban e hó 9-én megható ünnepély
miveltség
azon fokára, mely a közügyek terén működni
tartatott : az ág. ev. ifjúság síremléket állított ezelőtt 20
kívánó
egyéntől
az akkori idők szelleméhez képest megévvel elhunyt tanítójának Kapp Henriknek. 240 iskolás
kívántatott, magasabban törő szelleme s a közügyek
gyerek állta körül a sirt, s azok mögött az összes lakörül
a közönségesnél értékesebb szolgálatok teljesitkosság könnyezve hallgatta Szarvasy Sámuel lelkész és
hetésére
irányuló buzgalma azonban nem hagyták őt a
Zatkalik Lajos s.-lelk. urak német-magyar emlékbefélúton
megállapodni,
hanem hazánk akkori jelesbjeinek
szédeit.
példájára felövezte ő is vándorsaruját s anyagi téren
* Az eperjesi jogakadémia fölállítása a megvalósuleendő
tapasztalatok szerzése végett nem egy külállalás felé közelget. Lagujabban Szentandrássy r. kath. birmot
s
különösen
olaszhont ifjú lelkesedéssel többnyire
tokos 700 frtot, a polgári serfőző-egylet pedig 3000 frtot
gyalog
utazta
be.
adományozott
A tapasztalás kincseivel utazásában meggazdagodott
* Szilágymegyei Peéren f. hó 2-án szentelték föl és
ifjút
a
közvélemény haza térte után azonnal felkarolva
nyitották meg az újonnan épült ref. iskolát, mely alkaa
munkácsi
járás szolgabírói székébe ültette. E hivatalommal Surányi Gyula, ottani pap tartott beszédet. Az
lábani buzgó működése közt lepte őt meg a világtöruj iskola részben az egyházi magtár-készlet értékesítéséténelem ama nagy szabadsági forradalma, melynek véres
ből, részben egyes jóltevők adakozásából épült.
előjétéka majd az egész művelt világrészben 1848-ban
* Lelkészválasziás. A nógrádi ág. ev. tractus gunyittatott
meg, s melynek még ma is habár kevésbé
tái egyháza, a lemondott Geduly Bogyoszló kiérd, espezajló folyamatától nem kevesebb függ : mint azon kérdés
res és 52 évig hivataloskodott pap helyére, P u c z L a j o s
eldöntése, váljon a modern idők polgárosodásának titáni
surány-terényi lelkészt választotta meg.
x.
épülete, az egyenlőség és szabadság eszméjére vagy
a rabszolgaság kóros és ingatag alapjaira fektettes— Adakozás a bpesti prot. árvaházra. G ó z o n
G y u l a ref. leik. úr a kilitii ref. confirmándusok részésék-e ?
ről 2 frtot; továbbá a reformatio emlékünnepe alkalmával
A szabadság eszméjének villámló tüze lángba boeszközölt gyűjtés eredményeként 3 frt 30 krt.
ritá a tetterős férfi lelkét. Ki a búsongó anya könnyei
s a család reményét ez egyetlen fiúban helyzett atya
aggodalmai által vissza nem tartóztatva a beregi hős önkéntes
század élén az elsők között villogtatá meg a
NECROLOGOK.
halált hozó vasat hazája védelmében.
S ime alig egy rövid év s a harczok rémes mezeGyászjelentés Beregböl.
jén a drága áron, a vér árán szerzett érdemek elismeréA végéhez közelgő év — honunk végvidékén — a
seid az őrnagyi ranggal látjuk őt felékesítve.
történelmileg oly nevezetes Munkács városának lakosait
A dicsőség ragyogó napját azonban elsötétítette
s abban közelebbről a prot. egyházat-fájdalmas csapással
^ V i l á g o s " s jött utánna a nehéz — a sötét korszak,
sújtotta, midőn közös szeretetének s őszinte tiszteletének
mely gyalázattá bélyegezte a dicsőséget, bűnnek monegyik kiváló tárgyát, Sonnenbergi Freyseysen Gyula urat
dotta a hazafiúi erényt, s reá is érdemei jutalmául a böra halál, lankadatlan erély s buzgalommal folytatott élet
tön éjszakáját borította ! elragadva őt ifjú arája Urai
pályájáról, oly véletlenül és korán elragadta.
Uray Ida úrhölgy mellől kivel 29 év hosszú során tartott boldog frigyét épen e tájban kötötte 1848 évben.
Miután a napi lapok csak nom kivétel nélkül közA fogság sötét napjai után a magánéletbe vonult
lötték eme gyászhírt, — tőlünk is megérdemli ez elvissza a haza sorsán aggódó férfiú. Tétlenséget nem tűrő
huny ta# nemes férfiú — hogy mint prot. egyházunk egyik
lelke azonban nem sokára működési tért talált midőn
hitbuzgó s önzetlen tevékenységérői közelismerésben réaz ötvenes évek elején elébb a munkácsi ref egyház
szesült tagjáról pár sorban megemlékezzünk.
tanár és könyvtárőrnek a főtanodai könyvtárról és nyomdáról irt terjedelmes, mintegy 65 lapra terjedő ritka becsü és alaposságú ismertetése, melyet egyéb tanintézeteink illető könyvtárnokai méltán vehetnek követendő példa
gyanánt.

főgondrokául, majd pedig a beregi ref. egyházmegye
világi tanácsbirájául az összes 74 egyház képviselő
testületeinek csaknem egyhangú szavazatával elválasztatott.
Ettől fogva az egyházi téren teljesített működése
valamint családja jóllétének megalapítására irányzott
csendes és lankadatlan munkálódás tölték ki életének
az alkotmányos mozgalmak újbóli felelevenüléseig eltölt
időszakát, midőn is 1861-ben az osztatlan közbizalom
által megyénkbon elébb a 2-ik, majd 1867-ben az 1-ső
alispáni székbe emeltetett, mig nem ismét rövid időre a
polgári erény legszebb jutalmát, a képviselői állomást
nyerte el.
Nem csak a nagy közönség részéről találkozott
azonban osztatlan bizalommal, hanem kiküzdötte azt a
felelős kormánynál is, mely nyilt bizonyítékát szolgáltatta ennek az által hogy őt előbb az országos pénzügyi
főtörvényszék birájává, majd ennek a törvényhozás által
lett megszüntetése után az országos catasteri egyik kerület igazgatójává nevezte ki.
Ez utóbbi fontos és nagy fáradalmakkal s felelősséggel járó hivatalábani lankadatlan működése közben
oltá ki munkás életét a halál f. hó 14-én Szathmáron
s szülőföldére családi sírboltjába helyzés végett áthozatott 16-án.*
Ez életrajz elmondása után szónokló esperest a
gyászoló özvegy gyermekei, rokonai, mint szinte szívből
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